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Executive summary 

This Master Thesis investigates the welfare impact and applicability of the existing EU competition 

rules on horizontal non-controlling minority shareholding acquisitions in EU. EU and most of the 

member countries do not have regulation on non-controlling minority shareholding acquisitions, 

which emphasizes the need to investigate the scope of TFEU art. 101, 102 & EU merger control.  

The thesis consists of; a legal analysis, an economic analysis and an integrated analysis. 

Firstly, the legal analysis of the framework of the EU competition rules namely, TFEU art. 101, 102 & 

the EU merger control is assisted by EU case-law to find the applicability. The thesis finds that the 

current EU competition rules constitute legal adversities and inflexibilities for the European 

Commission and competition authorities across EU.  

Secondly, the overall purpose of the economic analysis is to investigate the consumer- and social 

welfare. Economic theory on price- and market structure, incentive theory, and the Structure-

Conduct-Performance paradigm will be used to investigate the economic impact of non-controlling 

minority shareholding acquisitions. The thesis finds that horizontal non-controlling minority 

shareholding acquisitions changes firms incentive- and behavioral structure and as a result could 

lead a decrease in consumer- and social welfare.  

And finally, the integrated analysis discusses the need for regulation on non-controlling minority 

shareholdings in EU, and how the regulators should approach it. In the discussion of regulation, the 

views of prominent economists and the European Commission is held together to determine the 

need for future regulation on non-controlling minority shareholdings. To determine, what the 

possible regulation should achieve in terms of efficacy Pareto- and Kaldor-Hicks efficiency is 

evaluated.  

The White Paper developed by the European Commission on non-controlling minority 

shareholdings is evaluated and held together with the comparative analysis to develop 

recommendations for possible regulation. The recommendations developed in this thesis are based 

on the findings of the legal, economic and integrated analysis and aim to highlight the areas of 

importance the European Commission should consider, when developing regulation on non-

controlling minority shareholdings.   
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Kapitel 1 - Introduktion 
1.1 Indledning 

Konkurrencereglerne i EU har til formål at beskytte den effektive konkurrence, sikre at 

virksomhederne konkurrerer med hinanden på lige vilkår og, at forbrugerne ikke udnyttes og at 

disse får konkurrencedygtige priser. Kommissionen, som håndhæver konkurrencereglerne i EU har 

værktøjerne til at kunne tilsikre ovenstående mål i samtlige områder, herunder 

konkurrencebegrænsende aftaler, misbrug af en dominerende stilling, virksomhedsovertagelser 

m.m., men er svært begrænset, når det kommer til ikke-kontrollerende 

minoritetsaktieposterhvervelser hos konkurrerende virksomheder. På nuværende tidspunkt har 

hverken EU eller Danmark regulering, som adresserer minoritetsaktieposterhvervelser, hvilket 

imidlertid kan rejse konkurrenceretlige bekymringer. Ikke-kontrollerende 

minoritetsaktieposterhvervelser hos en konkurrerende virksomhed kan potentielt medføre materiel 

indflydelse over den anden virksomhed. Den effektive konkurrence i det indre marked ville herved 

være i fare.  

Minoritetsaktieposter kan potentielt ændre erhververens incitamenter og adfærd, da den 

pågældende kan øge priserne eller begrænse produktionen som følge af muligheden for at 

internalisere omkostningerne. Virksomhederne på markedet ville således blive mødt af 

ubalancerede vilkår, som favoriserer virksomheden med minoritetsaktieposter på markedet. 

Tilstedeværelse og vedligeholdelse af den effektive konkurrence på fællesmarkedet er altafgørende 

for et virkningsfuldt EU. Beskyttelsen af konkurrencen vil medføre, at markedet og dets aktører 

presses til at levere varer til priser, der bestemmes af markedsmekanismerne og ikke af 

opportunistiske virksomheder. Det er imidlertid afhandlingens formål at undersøge om der er 

belæg for bekymring ved ikke-kontrollerende minoritetsaktieposter. Ydermere er det relevant at 

undersøge, hvorvidt der er behov og mulighed for at regulere minoritetsaktieposter i EU. 

Det er dog ikke helt uden udfordringer at regulere minoritetsaktieposterhvervelser, da det er i 

Kommissionens interesse at skabe lovgivning, som reducerer problematiske transaktioner uden at 

overbelaste erhvervslivet uforholdsmæssigt. Konkurrencekommissæren Margrethe Vestager 

udtalte i sin tale til Studienvereinigung Kartellrecht følgende: 
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” Any system for the control of minority shareholdings at EU level would need to be carefully 

designed. Otherwise we risk adding too much red-tape that would not be justified by the number of 

cases that we could take on. ”1 

Med afsætning i ovenstående ønsker vi at kaste lys på regulering af minoritetsaktieposterhvervelser 

i EU ved at inddrage og anvende såvel juridisk som økonomisk teori og litteratur. Det er vores 

formodning, at minoritetsaktieposter ikke reguleres tilstrækkeligt på nuværende tidspunkt, hvilket 

økonomisk set kan frembyde konkurrencebegrænsende adfærd fra markedsaktørerne. De 

forudgående juridiske og økonomiske analyser skal gøre det muligt for os at komme med 

anbefalinger til reguleringen af minoritetsaktieposter i EU. Denne afhandling har ikke til hensigt at 

give et endegyldigt svar på problemstillingen, men at arbejde frem mod anbefalinger ved 

inddragelse af gældende ret og økonomisk teori. 

1.2 Problemfelt: 

1.2.1 Overordnet problemformulering: 
 
”Hvorvidt er retstilstanden for minoritetsaktieposterhvervelser hensigtsmæssig for beskyttelsen af 

den effektive konkurrence og forbrugerne, og hvilke konkurrencemæssige konsekvenser medfølger 

heraf, samt hvorledes kan retstilstanden forbedres?” 

Til besvarelsen af ovenstående problemformulering opstilles følgende underordnede 

problemstillinger: 

1. Hvorvidt reguleres minoritetsaktieposter efter gældende ret?   

2. Hvilke konkurrenceretlige udfordringer kan udspringe af minoritetsaktieposterhvervelser?  

3. Hvorvidt påvirkes de økonomiske incitamenter og adfærdsmæssige forhold for 

virksomheder ved minoritetsaktieposterhvervelser? 

4. I hvilket omfang påvirker minoritetsaktieposterhvervelser prisstrukturen på markedet?  

5. Hvorledes kan regulering af minoritetsaktieposter forbedres med udgangspunkt i juridisk og 

økonomisk teori, og hvilke anbefalinger giver det anledning til? 

                                                     
1 https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/thoughts-merger-
reform-and-market-definition_en, den 12. Marts 2015. Margrethe Vestager. Thoughts on merger reform and 
market definition.  

https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/thoughts-merger-reform-and-market-definition_en
https://ec.europa.eu/commission/commissioners/2014-2019/vestager/announcements/thoughts-merger-reform-and-market-definition_en
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1.3 Formål & synsvinkel: 

I denne afhandling er omdrejningspunktet, hvilke udfordringer den manglende regulering af ikke-

kontrollerende minoritetsaktieposterhvervelser har på EU, herunder det indre marked. Det er 

således hensigten med afhandlingen at sætte fokus på, hvorledes den manglende regulering af 

ikke-kontrollerende minoritetsaktieposter teoretisk set, både juridisk og økonomisk kan skabe 

grundlag for konkurrencebegrænsende adfærd fra virksomhederne, og skade forbrugervelfærden. 

Som følge heraf vil synsvinklen i overvejende grad være samfundsmæssigt, da samfundet herunder 

forbrugerne vil påvirkes mest. Effektiviteten af det indre marked er fundamental for 

funktionaliteten af EU og medlemslandene, hvorfor gældende ret og den økonomiske analyse vil 

sammenholdes for at udarbejde anbefalinger, som skal sikre gennemslagskraften af reguleringen af 

ikke-kontrollerende minoritetsaktieposter.  

1.4 Metode: 

Afhandlingens problemformulering vil blive forsøgt besvaret ved hjælp af de opstillede 

problemstillinger der fremgik i problemfeltet. De opstillede juridiske, økonomiske og 

interdisciplinære problemstillinger vil således fastsætte besvarelsesrammen for denne afhandling. 

Anvendelse af juridisk, økonomisk og heraf afledt interdisciplinær viden til besvarelsen af den 

overordnede problemformulering vil herved tilvejebringe den fornødne indsigt til at belyse 

minoritetsaktieposterhvervelser i EU. 

1.4.1 Juridisk: 

1.4.1.1 Den retsdogmatiske metode: 

Formålet med det juridiske kapitel er at fastlægge de lege lata eller gældende ret for 

minoritetsaktieposterhvervelser. Den retsdogmatiske metode handler om at systematisere, 

beskrive, fortolke og sidst at analysere gældende ret ud fra de tilgængelige retskilder2. Gældende 

ret defineres af Alf Ross som ” […] den normative ideologi der faktisk er virksom, eller må tænkes 

virksom, i dommerens sind, fordi den opleves af ham som socialt forbindende og derfor effektivt 

efterleves”3. Gældende ret er således det resultat, som en domstol eller øvrige professionelle ville 

                                                     
2 Nielsen, Ruth & Tvarnø, D. Tvarnø, 2014. Retskilder og retsteorier, s. 30. 
3 Nielsen, Ruth & Tvarnø, D. Tvarnø, 2014. Retskilder og retsteorier, s. 428. 
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komme frem til ved anvendelse af retskilderne og den retsdogmatiske metode4.  

Der vil i den juridiske analyse gøres brug af EU-regulering samt EU-retspraksis for at udlede 

gældende ret på minoritetsaktieposterhvervelser. Først og fremmest skyldes det, at afhandlingens 

fokusområde er EU. For det andet skyldes det den sparsomme mængde af retspraksis på 

minoritetsaktieposter i Danmark i konkurrencemæssig henseende.  

1.4.1.2 Retskildelæren: 

I følge Alf Ross anvendes følgende retskilder i den retsdogmatiske analyse navnlig; regulering, 

retspraksis, sædvane og forholdets natur5. Der eksisterer ifølge Alf Ross’ retsrealistiske opfattelse 

ikke et reguleringshierarki mellem disse retskilder, hvorfor de anses for at være ligeværdige. Der 

eksisterer i modsætning til retskilderne et reguleringshierarki i retskildetyperne som følger lex-

principperne, hvor det f.eks. fastlægges at grundloven har forrang over almindelige love6.  

Denne afhandling tager som nævnt udgangspunkt i EU-konkurrenceretten og hertil de relevante 

retskilder, som kan anvendes til at regulere minoritetsaktieposterhvervelser i EU. Regulering af 

minoritetsaktiepostserhvervelser er ikke specifikt lovfæstet, hvorfor EU-konkurrencereglerne TEUF 

art. 101, 102 og fusionskontrolreglerne uddybende vil analyseres, da disse har været 

fremherskende på området. Derudover vil relevant EU-retspraksis analyseres og fortolkes for at 

udlede gældende ret på minoritetsaktieposterhvervelser. Retskilderne sædvane og forholdets natur 

vil i nærværende afhandling ikke berøres.  

1.4.1.3 Fortolkning: 

Fortolkning har grundlæggende til formål at fastlægge mening og inddrages i den juridiske 

argumentation ved besvarelse af en juridisk problemstilling7. EU-domstolen, hvis hovedopgave er at 

fortolke EU-lovgivningen, anvender objektiv formålsfortolkning ved fortolkning af EU-

bestemmelserne. Ved anvendelse af objektiv formålsfortolkning fastlægges den juridiske mening på 

baggrund af lovgivningens ordlyd8.  

                                                     
4 Nielsen, Ruth & Tvarnø, D. Tvarnø, 2014. Retskilder og retsteorier, s. 31. 
5 Nielsen, Ruth & Tvarnø, D. Tvarnø, 2014. Retskilder og retsteorier, s. 81. 
6 Nielsen, Ruth & Tvarnø, D. Tvarnø, 2014. Retskilder og retsteorier, s. 82. 
7 Blume, Peter. 2016. Retssystemet og juridisk metode, s. 155. 
8 Blume, Peter. 2004. Juridisk metodelære, s. 74. 
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Ved anvendelse af en retsregel benyttes præciserende, indskrænkende og udvidende 

fortolkningsmetoder ved juridisk argumentation. Præciserende fortolkning anvendes til at fastlægge 

reglens sproglige mening, da sproget i bestemmelsen kan indeholde tvetydigheder, hvor 

meningsindholdet hermed kan være utydelig9.  Ved præciserende fortolkning er det således 

konteksten af bestemmelsen, der udgør et væsentligt holdepunkt i den sproglige og juridiske 

analyse10. Dette skal bidrage til afhandlingens juridiske analyse af gældende ret, hvorved formålet 

med EU-konkurrenceretten identificeres. Indskrænkende fortolkning er årsag til at en situation, som 

umiddelbart er dækket af ordlyden af en bestemmelse alligevel ikke omfattes af denne11. Denne 

fortolkningsmetode er umiddelbart ikke relevant for afhandlingen. Afslutningsvis er der udvidende 

fortolkning, som i modsætning til den indskrænkende fortolkningsmetode udvider bestemmelsens 

anvendelsesområde12. Denne fortolkningsmetode vil være interessant for de juridiske aspekter af 

afhandlingen, da manglende regulering kan medføre, at gældende ret kan fortolkes udvidende, 

hvorefter regulering alligevel vil kunne udledes13. 

1.4.2 Økonomisk: 

Økonomisk metodologi kommer til udtryk ved videnskabsteorien. Videnskabsteori defineres som en 

analyse og refleksion af, hvad videnskaben er og hvad, der bestemmer dennes historiske 

udvikling14. Ved først at anskue teorien fra oven, og derefter afdække dennes genstandsområde, 

klarlægges forholdet mellem teori og virkelighed15. Økonomiske teorier er derved teorier om de 

økonomiske aspekter af virkeligheden16.  

I forbindelse med besvarelse af problemformuleringen anvendes adskillige tilgange, herunder 

industriøkonomisk, principal-agent-teoretisk og spilteoretisk. Den økonomiske analyse har til formål 

at belyse og forklare det overordnede problem ved hjælp af relevante teorier og modeller. For at 

kunne forklare, hvorledes forbrugerne og samfundet generelt ville kunne påvirkes, har det været 

                                                     
9 Blume, Peter. 2016. Retssystemet og juridisk metode, s. 158. 
10 Blume, Peter. 2016. Retssystemet og juridisk metode, s. 158. 
11 Blume, Peter. 2016. Retssystemet og juridisk metode, s. 149. 
12 Blume, Peter. 2016. Retssystemet og juridisk metode, s. 160. 
13 Blume, Peter. 2016. Retssystemet og juridisk metode, s. 160. 
14 Knudsen, Christian, 1997. Økonomisk metodologi, bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 19. 
15 Knudsen, Christian, 1997. Økonomisk metodologi, bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 20. 
16 Knudsen, Christian, 1997. Økonomisk metodologi, bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 20. 
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nødvendigt at se problemet fra virksomhedernes synsvinkel. Konkret indebærer det at undersøge 

virksomhedernes pris- og adfærdsstrukturer efter erhvervelse af minoritetsaktiepost hos en 

konkurrent. Med udgangspunkt i økonomisk teori, der er anvendt til at forklare fusionerende 

parters prisændringsincitament, er minoritetsaktieposterhvervelser forsøgt forklaret. Derudover vil 

incitamentsteoretiske herunder principal-agent teoretiske problemstillinger blive undersøgt ved 

hjælp af en fremlæggelse af virksomhedernes og lovgivers modstridende interesser ved 

minoritetsaktieposterhvervelser.  

Den traditionelle principal-agent teori kan ved nærværende problemstilling ikke direkte anvendes, 

hvorfor teorien vil anvendes med en alternativ tilgang velvidende, at dette kan være genstand for 

kritik. Kritikken vedrører, at anvendelse af principal-agent teorien forudsætter, at agenten udfører 

en opgave for principalen. Dette er ikke tilfældet, når agenten er én virksomhed og principalen er 

lovgiver. Det er således ikke principal-agent teorien, som umiddelbart anvendes, men de 

bagvedliggende teorier om asymmetrisk informationsdeling og moral hazard, som overvejende vil 

anvendes i afsnit 3.2 Incitamentsteori.  

SCP-paradigmet, som har sine rødder i den neoklassiske teori, skal ligeledes bidrage til at klarlægge 

forbindelsen mellem teori og virkelighed ud fra et videnskabsteoretisk perspektiv. Metodisk 

anvender SCP-paradigmet de neoklassiske grundantagelser om, at virksomheder er profit- og 

egennyttemaksimerende. Dette anvendes til at beskrive de adfærdsmønstre, som virksomhederne i 

realiteten vil handle ud fra. SCP-paradigmet bygger på en antagelse om, at aktørerne agerer 

rationelt efter økonomiske betragtninger, og forsøger således at forklare og forudsige 

virksomheders markedsmæssige adfærd17. I forhold til denne afhandlings anvendelse af spilteori, vil 

spillerne betragtes som rationelle, da disse i spillet alene ønsker at profit- og egennyttemaksimere. 

Spilteorien opstiller således strategiske valgmuligheder, som vil være rationelle for spillets aktører, 

således at disse agerer ud fra de forventninger, de har om andre spilleres sandsynlige strategier og 

outputs18.  

Spillerne i afhandlingens spilteoretiske afsnit betragtes som rationelle beslutningstagere, som er i 

besiddelse af komplet og perfekt information. Ved besiddelse af perfekt information kender 

                                                     
17 Knudsen, Christian, 1997. Økonomisk metodologi, bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 86 
18 Knudsen, Christian, 1997. Økonomisk metodologi, bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 89 
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spillerne ikke blot deres egne, men også modspillerens strategier og pay-offs. Spillerne er også i 

stand til at observere, hvilken strategi modspilleren vil vælge19.  Spillet skal således illustrere, 

hvordan rationelle spillere vil agere i deres bestræbelser på at maksimere deres egennytte20. Dette 

er en væsentlig del af den relevante beslutningsteori, der antager, at Nash-ligevægten kan udledes 

på forhånd, da spillerne kender hinandens output. Herved fremkommer de beslutninger, som 

spillerne faktisk vil vælge. Dette er i det hele taget relevant for undersøgelsen af behovet for 

regulering, da en ændring af virksomhedernes adfærd kan være nødvendig for at opnå effektiv 

konkurrence, herunder beskyttelse af forbrugeren. Det skal derved undersøges under, hvilke 

forhold konkurrenter ønsker at erhverve minoritetsaktieposter. Dette er især relevant, da en 

analyse af virksomhedernes adfærdsstruktur vil kunne belyse, hvilket behov der er for regulering. 

Overordnet set anvendes den deduktive metode i afhandlingens økonomiske kapitel, hvor teorier 

og modeller specifikt anvendes til at belyse den nærværende problemformulering21. Den anvendte 

økonomiske metode skal således illustrere forbindelsen mellem teori og virkelighed fra et 

videnskabsteoretisk perspektiv. 

1.4.3 Interdisciplinær metode: 

Formålet i det interdisciplinære kapitel er at være gennemgående vurderende i stedet for 

analyserende. Samspillet mellem det juridiske og økonomiske fremhæves i særdeleshed i dette 

kapitel, hvor gældende ret samt Kommissionens reguleringsudspil vurderes kritisk fra et økonomisk 

perspektiv. Dette er udtryk for den retsøkonomiske metode, som til en vis grad analyserer og 

vurderer det materielle indhold i reglerne og foreslår i denne sammenhæng alternative materielle 

regler, der forbedrer samfundsnytten ud fra økonomisk teori22. Retsøkonomi kan således være et 

idéskabende og fornyende element i retspolitiske analyser23. Den retsøkonomiske metode er en 

analyseramme, der beskæftiger sig med reglers økonomiske implikationer set ud fra relevante 

teorier og modeller24.  

                                                     
19 Knudsen, Christian, 1997. Økonomisk metodologi, bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 90 
20 Eide, Erling & Stavang, Endre. 2008. Rettsøkonomi, s. 128 
21 Knudsen, Christian, 1997. Økonomisk metodologi, bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 30 
22 Nielsen, Ruth & Tvarnø, D. Tvarnø, 2014. Retskilder og retsteorier, s. 348 
23 Nielsen, Ruth & Tvarnø, D. Tvarnø, 2014. Retskilder og retsteorier, s. 349 
24 Nielsen, Ruth & Tvarnø, D. Tvarnø, 2014. Retskilder og retsteorier, s. 348 
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Hvorvidt reguleringen er nødvendig, belyses ud fra de forskellige økonomiske skolers ideologier 

hertil, således om man bør regulere eller deregulere. Den samfundsøkonomiske efficiens vil blive 

undersøgt, og her vil vi anvende efficiensbetragtningerne Pareto- og Kaldor-Hicks-kriterierne, som 

et efficiens målestok, der belyser den samfundsøkonomiske velfærd. Efficiensbetragtningerne er 

med til at indikere, hvorledes samfundets ressourcer mest effektivt bør allokeres og bruges for at 

tilsikre størst mulig nytte25.  Det skal dermed udledes, hvorvidt en forbedret retstilstand er mulig, 

således at forbrugernes velfærd og samfundet generelt stilles bedre tilsammen.  

Mens den retsdogmatiske metode har til formål at udlede gældende ret, de lege lata, beskæftiger 

retspolitikken sig med, hvordan retten bør være26. Her er formålet at minimere negative 

økonomiske implikationer af nuværende lovgivning, samt at forbedre markedsmæssige vilkår. En 

forudsætning for at retspolitikken kan anses for at være en retsvidenskabelig vurdering, er at sikre 

objektivitet27. Dette opnås ved inkludering af den juridiske og især økonomiske analyse, hvorved 

behovet for regulering søges fyldestgjort. Ruth Nielsen og Christina Tvarnø definerer den 

retspolitiske metode som: ” En retlig videnskabelig analyse, der har til formål at klarlægge, hvordan 

politiske formål og hensyn kan opnås via lovgivning, hvor adfærdsanalysen er baseret enten på 

videnskabelig anerkendt sociologi eller økonomisk teori”28. Afhandlingens økonomiske analyser af 

virksomhedernes adfærdsmønstre skal således videreføres som målestok for, hvordan lovgiver bør 

regulere.  

Som en del af den retspolitiske analyse, foretages også en komparativ analyse, hvor regulering af 

minoritetsaktieposter fra Storbritannien, Tyskland og Østrig sammenholdes med Kommissionens 

forslag i Hvidbogen. Hensigten med at inkludere en komparativ analyse af reguleringen fra 

medlemslandene er hovedsageligt informativt. Sammenlignende viden om en juridisk 

problemstilling, som er løst i andre lande, giver et bredere viden- og erfaringsgrundlag29. Den 

                                                     
25http://www.blackwellreference.com/subscriber/tocnode.html?id=g9780631233176_chunk_g9781405100
6638_ss1-6, den 12. maj 2018. McAuliffe, Robert E. Efficiency 
26 Nielsen, Ruth & Tvarnø, D. Tvarnø, 2014. Retskilder og retsteorier, s. 498 
27 Nielsen, Ruth & Tvarnø, D. Tvarnø, 2014. Retskilder og retsteorier, s. 500 
28 Nielsen, Ruth & Tvarnø, D. Tvarnø, 2014. Retskilder og retsteorier, s. 500 
29 Nielsen, Ruth & Tvarnø, D. Tvarnø, 2014. Retskilder og retsteorier, s. 76 

http://www.blackwellreference.com/subscriber/tocnode.html?id=g9780631233176_chunk_g97814051006638_ss1-6
http://www.blackwellreference.com/subscriber/tocnode.html?id=g9780631233176_chunk_g97814051006638_ss1-6
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komparative analyse vil således blive anvendt til at udvikle anbefalinger på EU-niveau ved at 

sammenligne fordele og ulemper ved de forskellige reguleringsmetoder.  

Richard A. Posner argumenterer for, at økonomiske betragtninger bør indgå i lovgivningsarbejdet 

frem for i domstolenes behandling af tvister30. Det skyldes primært, at en dommer ikke vil være i 

stand til at inddrage økonomisk teori og efficiens ved afgørelser af sager. Derfor bør lovgiver i 

stedet tilsikre sig de økonomiske hensyn ved fastlæggelse af retstilstanden på lovgivningsniveau. 

Der ville således kunne vurderes, hvorvidt en regels implikationer eller formål er efficient i forhold 

til økonomisk teori. Dette er relevant for nærværende afhandling, da EU-konkurrencerettens 

hensigt bør tilsikres via regulering, som skal modvirke at virksomhederne ved 

minoritetsaktiepostserhvervelser begrænser forbrugervelfærden og den effektive konkurrence. 

Afhandlingens retspolitiske fokus er udelukkende at udlede anbefalinger til lovgiver om hvordan 

reguleringen ud fra de økonomiske udfordringer, som gældende ret medfører, bør udformes. 

1.5 Afgrænsning 

Det overordnede emne kan give anledning til diskussion af samtlige problemfelter, men for at 

bevare afhandlingens struktur og relevans, har det været nødvendigt at indsnævre afhandlingens 

fokusområde. Der vil derfor afgrænses fra følgende i denne afhandling. 

Skønnet afhandlingens fokusområde er ikke-kontrollerende minoritetsaktieposterhvervelser hos 

konkurrenter, altså horisontale minoritetsaktieposterhvervelser, afgrænser vi os fra vertikale 

minoritetsaktieposter i denne afhandling. Ydermere afgrænses der fra krydsejerskab af hensyn til 

afhandlingens fokus. 

Med henblik på at undgå misforståelser vil det være relevant at sondre mellem kontrollerende og 

ikke-kontrollerende minoritetsaktieposter i diskussionen om erhvervelse af minoritetsaktieposter, 

da disse reguleres særskilt. Der vil i denne fremstilling afgrænses fra kontrollerende 

minoritetsaktieposterhvervelser, da der igennem afhandlingen ønskes at belyse ikke-kontrollerende 

minoritetsaktieposterhvervelser, som hverken reguleres af Danmark eller EU. 

                                                     
30 Nielsen, Ruth & Tvarnø, D. Tvarnø, 2014. Retskilder og retsteorier, s. 493 
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Der vil i forbindelse med afhandlingens undersøgelse af TEUF art. 101 afgrænses fra 

gruppefritagelsesreglen i TEUF art. 101, stk. 3. 

Minoritetsaktieposter kan erhververes henholdsvist horisontalt eller vertikalt. Ved vertikale 

minoritetsaktieposterhvervelser forstås en virksomheds erhvervelse af en aktiekapital og/eller 

stemmekapital hos én eller flere af sine producenter, leverandører eller kunder. Ved horisontale 

minoritetsaktieposterhvervelser forstås en virksomheds erhvervelse af en aktiekapital og/eller 

stemmekapital hos én eller flere af sine konkurrenter, som agerer på samme produkt eller 

tjenesteydelse marked.  

Derudover vil der af hensyn til afhandlingens fokus afgrænses fra selskabsretlige og kontraktsretlige 

aspekter i denne afhandling, da disse aspekter alene kunne være til genstand for selvstændige 

studier.  

Endvidere afgrænses der fra adverse selection i den retsøkonomiske analyse, eller sagt med andre 

ord ufuldstændig information mellem de kontraherende parter ex ante transaktionen. Der antages, 

at den købende virksomhed af minoritetsaktieposter, forud for gennemførelsen eliminerer adverse 

selection ved at udarbejde en stringent due diligence af den pågældende virksomhed.  

Erhvervelse af minoritetsaktieposter kan have indflydelse på markedet, hvor parterne eksisterer. 

Der vil derfor i det økonomiske kapitel afgrænses fra at undersøge ikke-pris relaterede ændringer 

såsom markedsføring, innovation m.m., da det i denne afhandling fortrinsvist ønskes undersøgt, 

hvorvidt minoritetsaktieposter medfører incitament- og adfærdsændringer hos virksomhederne.  

Afslutningsvis afgrænses der i forbindelse med udarbejdelsen af den komparative analyse, for 

regulering i lande uden for EU, da fokusområdet er minoritetsaktieposter efter EU-retten. 

1.6 Teori 

1.6.1 Principal-agent teorien: 

Principal-agent teorien kan siges at være en overordnet model, som italesætter problemer såsom 

asymmetrisk information og modstridende interesser, som vil vise sig at være yderst relevant for 

det nærværende emne. Modellen har sin oprindelse i den ny institutionelle økonomiske teori, og 

bygger grundlæggende på antagelserne om eksistensen af begrænset rationalitet og opportunistisk 
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adfærd31. Modellen vil i nærværende fremstilling blive anvendt til at belyse forholdet mellem 

minoritetsaktieposterhververen (agenten) og lovgiver (principalen), som vil give anledning til en 

dybdegående analyse af asymmetrisk informationsdeling, opportunistisk adfærd, og 

grundlæggende deres incitamentsstrukturer. 

Som udgangspunkt funderer modellen på et kontraktsforhold mellem f.eks. en arbejdstager 

(agenten) og arbejdsgiveren (principalen), hvor individuelle interesser hos agenten og bedre 

kendskab til virksomheden end principalen (asymmetrisk information) potentielt resulterer i 

udnyttelse fra agentens side32. Hovedforudsætningen for principal-agent teorien er navnlig 

tilstedeværelsen af den asymmetriske informationsdeling, der kan karakteriseres som værende 

tilfælde, hvor agenten har bedre kendskab til hans indsats end principalen33. Skjulte informationer, 

som agenten besidder kan føre til uhensigtsmæssig adfærd, som f.eks. Moral hazard eller adverse 

selection.  Moral hazard34 som begreb omfatter egennyttemaksimerende ageren fra agentens side, 

som ikke er i principalens interesse og udspringer af den asymmetriske informationsdeling mellem 

parterne. Dette forhold kan også ses som et markedssvigt, som er med til at forhindre efficient 

ressource allokering i forholdet35.  

1.6.2 Transaktionsomkostningsteorien:  

Teorien er med til at nuancere incitamentteori analysen, da kontrol af agentens indsats ikke er uden 

omkostninger for principalen. Transaktionsomkostningsteorien blev møntet i artiklen ’The Nature of 

the firm’, som er skrevet af den nobelprisvindende økonom Ronald Coase, som bl.a. fastsatte at 

                                                     
31 Hendrikse, George. 2003. Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and 
Strategy, s. 93. 
32 Hendrikse, George. 2003. Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and 
Strategy, s. 93. 
33 Hendrikse, George. 2003. Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and 
Strategy, s. 33. 
34 Laffont, Jean-Jacques & Martimont, David. 2001. The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model, s. 
301 
35http://www.blackwellreference.com/subscriber/tocnode.html?id=g9780631233176_chunk_g9781405100
66316_ss1-22, den 12. maj 2018. Bernasek, Alexandra. Moral Hazard.  

http://www.blackwellreference.com/subscriber/tocnode.html?id=g9780631233176_chunk_g978140510066316_ss1-22
http://www.blackwellreference.com/subscriber/tocnode.html?id=g9780631233176_chunk_g978140510066316_ss1-22
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virksomheder vil ekspandere og bære omkostninger internt, såfremt det ikke er billigere at 

outsource omkostninger til øvrige virksomheder på markedet36.  

Transaktionsomkostningsteorien anvendes typisk i kontraktsforhold, hvor ufuldstændige kontrakter 

herunder tvetydigheder i kontrakten kan blive udnyttet af opportunistiske aktører på bekostning af 

den anden kontraherende virksomhed. Transaktionsomkostningsteorien berører forskellige 

transaktionsomkostninger såsom søge- og informationsomkostninger, forhandlingsomkostninger, 

håndhævelse- og kontrolomkostninger m.m., hvor håndhævelse- og kontrolomkostningerne 

(herefter kontrolomkostninger) i særdeleshed er relevant for regulering af virksomhedernes 

incitamenter. Kontrolomkostninger anvendes gennemgående i incitamentteori og det komparative 

afsnit, hvor omdrejningspunktet er omkostningerne, der vil følge af kontrol af virksomhederne og 

diskussion om besparelserne eller omkostningerne ved de forskellige reguleringsmåder.  

1.6.3 SCP-paradigme: 

Antagelsen bag SCP-paradigmet kan på mange måder sidestilles med antagelserne bag 

neoklassicismen, da SCP-paradigmet blev udviklet under udviklingen af neoklassicismen. 

Paradigmet er udviklet af økonomen Joe S. Bain, og er et af de mest anvendte neoklassiske 

analysemetoder, som beskæftiger sig med markedsstrukturelle faktorer.37 Den neoklassiske teori 

studerer traditionelt set ikke interne, organisatoriske og adfærdsteoretiske aspekter, men fokuserer 

derimod på markedsmæssige adfærd38. Hensigten med SCP-paradigmet er at analysere og vurdere 

marked- og industristrukturer fra et velfærdsteoretisk perspektiv, som skal være med til at bane 

vejen for konkurrencepolitiske tiltag til gavn for borgere og samfundet generelt. De 

konkurrencepolitiske tiltag skal være med til at forhindre markedssvigt og reducere eller 

modarbejde ineffektiv regulering39. I Structure-Conduct-Performance paradigmet tages der i 

nærværende afhandling udgangspunkt i tobaksindustrien. Det undersøges herved, hvorvidt 

minoritetsaktieposter påvirker marked- og adfærdsstrukturen for markedsaktørerne i 

tobaksindustrien. I afhandlingens fremlægning af SCP-paradigmet anvendes en ukonventionel 

                                                     
36http://www.blackwellreference.com/subscriber/tocnode.html?id=g9780631233176_chunk_g9781405100
66323_ss1-10, den. 12. maj 2018. Polutik, Lidija. Transaction Costs. 
37 Knudsen, Christian, 1997. Økonomisk metodologi, bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 68 
38 Knudsen, Christian, 1997. Økonomisk metodologi, bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 68 
39 Knudsen, Christian, 1997. Økonomisk metodologi, bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 68. 

http://www.blackwellreference.com/subscriber/tocnode.html?id=g9780631233176_chunk_g978140510066323_ss1-10
http://www.blackwellreference.com/subscriber/tocnode.html?id=g9780631233176_chunk_g978140510066323_ss1-10
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fremgangsmåde ift. det traditionelle SCP-paradigme, da der bl.a. i Conduct anvendes spilteori for at 

forklare virksomhedernes adfærd med og uden regulering. Konkret anvendes SCP-paradigmet til at 

redegøre for markedsstrukturen af tobaksindustrien (Structure), hvorefter virksomhedernes 

adfærdsstruktur analyseres vha. spilteori (Conduct), som midlertidig tegner et billede af 

markedsefficiensen (Performance).  

1.6.4 Spilteori: 

Spilteori er en analysemetode, som kan anvendes til at analysere interaktionerne mellem rationelle 

beslutningstagere40. Disse beslutningstageres valgmuligheder eller strategier kan enten foretages 

simultant eller sekventielt. Simultane spil forudsætter, at de medvirkende spillere samtidigt tager 

beslutning, hvorimod sekventielle spil forudsætter, at spillerne træffer beslutninger på baggrund af 

den anden spillers strategi41. Spilteorien giver således grundlæggende et svar på, hvorledes 

økonomiske aktører handler på baggrund af adfærdsteoretiske antagelser og under beslutnings- og 

interaktionssituationer, som de er placeret i. I nærværende afhandling er spillet sekventielt.  

I spillet vil spillerne individuelt søge at få den største pay-off, hvilket kræver at de vælger den 

strategi, som er egennyttemaksimerende i forhold til den anden spillers valg42. Løsningen af det 

opstillede spil skal tilfredsstille Nash-kriterierne, som forudsætter at hver spiller vælger den strategi, 

som ikke skader spillerens egeninteresse. Dette kaldes også spillerens best response.  Såfremt Nash-

kriterierne opfyldes, kan Nash-ligevægten findes, hvor hver spiller har valgt deres best response, 

som er egennyttemaksimerende givet den anden spillers strategi43. Denne løsningsmetode er ofte 

anvendt på spilteoretiske problemstillinger, da det simulerer, hvordan parterne under de givne 

omstændigheder ville handle. 

                                                     
40 Hendrikse, George. 2003. Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and 
Strategy, s. 26 
41 Knudsen, Christian, 1997. Økonomisk metodologi, bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 89 
42 Hendrikse, George. 2003. Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and 
Strategy, s. 27-28 
43 Hendrikse, George. 2003. Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and 
Strategy, s. 29 
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1.6.5 Efficiens: 

Fra et velfærdsøkonomisk perspektiv er der en interesse i, at samfundets ressourcer anvendes til at 

opnå nytte- og velfærdsoptimering, og at enhver form for spild af samfundets ressourcer minimeres 

igennem efficiente reguleringer. De mest fremtrædende efficiens betragtninger er henholdsvis 

Pareto optimalitet og Kaldor-Hicks optimalitet, som er anerkendte efficiensbetragtninger for 

ændringer af økonomisk politik. Pareto optimalitet blev møntet af den italienske økonom Vilfredo 

Pareto, der definerede pareto-optimalitet, som værende en tilstand, hvor én individs nytte 

forbedres uden at formindske et andet individs nytte. Denne nye tilstand, altså en pareto 

optimering betragtes som en forbedring af samfundets generelle velfærd44. Kaldor-Hicks 

optimalitet blev møntet af de nobelprisvindende økonomer Nicholas Kaldor og John Hicks, som 

beskrev at en nytte- og velfærdsoptimering af samfundets ressourcer, alternativt til pareto-

optimalitet, kan realiseres, hvis f.eks. individerne som beriges af en ændring, kompenserer de 

tabende individer.  Dette medfører således en nytte- og velfærdsoptimal distribution af samfundets 

ressourcer45. Disse betragtninger vil vise sig at være relevante ved analysen af såvel forholdet 

mellem de konkurrerende virksomheder, samt reguleringen på erhvervelse af 

minoritetsaktieposter. Det skal herudfra udledes om retstilstanden kan forbedres.  

1.7 Afhandlingens struktur: 

Afhandlingen består overordnet af tre fagområder, navnlig juridisk, økonomisk og interdisciplinær.  

Kapitel 1 præsenterede afhandlingens emne, problemfelt, metode og teorivalg, formål og 

synsvinkel samt afgrænsning.  

                                                     

44http://www.blackwellreference.com/subscriber/tocnode.html?id=g9780631233176_chunk_g9781405100
66319_ss1-1, den 12. maj 2018. Tsoulouhas, Theofanis. Pareto optimal allocation. 
45http://www.blackwellreference.com/subscriber/tocnode.html?id=g9780631221647_chunk_g9780631221
64726_ss1-4, den 12. maj 2018. Basu, 93/252/EØF: Kommissionens beslutning af 10. november 1992 om en 
procedure i henhold til EØF-Traktatens artikel 85 og 86 (IV/33.440 Warner-Lambert/Gillette m.fl. samt 
IV/33.486 BIC/Gillette og andre), præmis 16.Kaushik. Welfare Economics. 
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Kapitel 2 er den juridiske fremlæggelse af gældende ret, hvor EU-konkurrencereglerne TEUF art. 

101 og 102 samt fusionskontrolreglerne undersøges. Forud herfor fastlægges konkurrencerettens 

hensigt fra et EU-retligt perspektiv.  

Kapitel 3 præsenterer de økonomiske udfordringer, der kan opstå ved 

minoritetsaktieposterhvervelser. Det vil i forlængelse heraf analyseres, hvorledes virksomheder fra 

et økonomisk perspektiv reelt vil agere i henhold til deres adfærds- og incitamentsstruktur, 

herunder i forbindelse med priskonkurrence. Dette skal fastlægge, hvorvidt formålet med 

lovgivningen opnås. 

Kapitel 4 sammenholder de juridiske og økonomiske aspekter. Det interdisciplinære kapitel opdeles 

overordnet i to fokusområder.  

Først og fremmest undersøges og vurderes rationalerne for og imod regulering for at fastlægge, 

hvorvidt regulering er nødvendig. I forlængelse heraf inddrages efficiensbetragtningerne, som skal 

bidrage til vurderingen af, om forbedringer af gældende ret er mulige. Det andet fokusområde 

vedrører den retspolitiske analyse, som bl.a. udgøres af en komparativ analyse, hvor økonomiske 

hensyn sammenholdes med de forskellige former for reguleringer hos udvalgte medlemslande. 

Afhandlingen skal sidst udmunde i specifikke retspolitiske anbefalinger.  

Kapitel 5 er afhandlingens overordnede konklusion.  
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Kapitel 2 – Juridisk 
2.1 EU-konkurrenceret 

2.1.1 Retsgrundlaget 

Et af formålene med EU var at etablere et indre marked, således et samhandelssamarbejde. Dette 

kommer til udtryk i TEU art. 3, at formålet med Unionen bl.a. er at arbejde hen imod økonomisk 

vækst og høj konkurrence. For at opnå dette mål, er det nødvendigt med fastlæggelse af 

konkurrencepolitiske rammer, som de økonomiske aktører agerer ud fra. TEUF indeholder 

bestemmelser, som tilsigter at sikre disse rammer. Hovedfokus i dette kapitel er TEUF art. 101 og 

102 samt fusionskontrolreglerne.  

2.1.2 Anvendelsesområdet af TEUF 

2.1.2.1 Det materielle og territoriale anvendelsesområde 

De EU-retlige konkurrenceregler omfatter som udgangspunkt alle erhvervsområder og 

erhvervsvirksomheder46. Erhvervsvirksomhed skal fortolkes bredt, således at begrebet omfatter 

enhver økonomisk aktivitet, der finder sted i et marked for varer og tjenesteydelser. TEUF art. 101 

og 102 samt fusionsreglerne finder derved anvendelse på alle forhold vedrørende varer og 

tjenesteydelser, der kan påvirke handlen mellem medlemslandene.  

TEUF art. 101 og 102 definerer ikke, hvad der skal forstås ved erhvervsdrivende, men det er 

derimod defineret i EU-retspraksis, herunder Case C-41/90 Höfner and Elser mod Macroton, som 

værende enhver enhed, der udøver økonomisk virksomhed. Ved fastlæggelse af økonomisk 

virksomhed er virksomhedens juridiske status, f.eks. offentlig eller non-profit, ikke afgørende, men 

tværtimod hvilken aktivitet denne virksomhed udfører, der er afgørende47. Økonomisk aktivitet 

består, når en virksomhed udbyder varer eller tjenesteydelser på et bestemt marked og 

herigennem kan påvirke samhandlen. Det er midlertidigt en forudsætning for anvendelse af TEUF 

                                                     
46 Koktvedgaard, Mogens. 2005. Lærebog i konkurrenceret, s. 82 
47 Jessen, W. Pernille m.fl. 2016. Regulering af konkurrence i EU, s. 44 
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art. 101 og 102, at virksomhederne har økonomisk aktivitet, hvilket også omfatter 

minoritetsaktieposterhvervelser.  

2.1.3 Traktatens betydning for den danske konkurrencelov 

Traktatens systematik har til hensigt at opdele konkurrencereglerne, således efter om de er rettet 

mod medlemsstaterne eller virksomhederne48. Reglerne om fri bevægelighed er medlemsstaterne 

pligtsubjekt, da netop disse har til opgave at forhindre unødvendige og restriktive foranstaltninger 

mod samhandlen49.  

I TEU art. 5 fremgår det, at udøvelsen af Unionens beføjelser er underlagt princippet om 

kompetencetildeling. Herved forstås, at der sondres mellem områder, hvor EU har enekompetence 

og områder, hvor EU deler kompetencen med medlemsstaterne50. Denne beføjelse giver således EU 

kompetence til at gennemføre tiltag for at understøtte, koordinere og supplere medlemslandenes 

nationale regler.  

Det fremgår hertil i TEUF art. 3, stk. 1, litra b, at denne kompetence fra EU også vedrører følgende, 

navnlig; ”fastlæggelse af de konkurrenceregler, der er nødvendige for det indre markeds funktion”. 

EU-retten er således et væsentligt aspekt i forhold til afhandlingens problematik. Den primære 

grund til at EU er forbeholdt enekompetence i forhold til konkurrencereglerne, skyldes det forhold, 

at medlemsstaterne ikke på egen hånd vil være i stand til at sikre formålet med reglerne51. Dette er 

et udtryk for subsidiaritetsprincippet, jf. TEU art. 5, stk. 2. Opretholdelse af effektiv konkurrence på 

tværs af EU´s grænser bør således defineres på fællesskabsplan, da disse har et betydeligt 

tværnationalt aspekt.  

Dette er også årsagen til, at de konkurrenceretlige bestemmelser i TEUF har direkte virkning, 

hvorefter de nationale medlemsstater skal skabe en normharmoni i form af fortolkning og 

efterlevelse af disse regler52. De relevante bestemmelser, som gennemgås i denne afhandling, har 

direkte virkning, hvorfor disse vil have betydning for medlemslandenes konkurrencelovgivning.  

                                                     
48 Jessen, W. Pernille m.fl. 2016. Regulering af konkurrence i EU, s. 22 
49 Jessen, W. Pernille m.fl. 2016. Regulering af konkurrence i EU, s. 23 
50 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth. 2016. EU-ret, s. 30 
51 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth. 2016. EU-ret, s. 130 
52 Neergaard, Ulla & Nielsen, Ruth. 2016. EU-ret, s. 239 
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Når EU-retten er direkte anvendelig, indebærer det også, at denne har forrang for eksempel over 

national ret. Det kan derved blive interessant, når eller hvis EU beslutter sig for at foretage 

yderligere regulering i fremtiden i forbindelse med minoritetsaktiepostserhvervelser. I så fald vil 

medlemslande, som i forvejen regulerer minoritetsaktieposter efter nationale regler, skulle tilpasse 

sine regler og fortolkningsparadigmer. EU-rettens forrang blev fastlagt i Costa/ENEL-sagen53, hvor 

EU-Domstolen udtalte, at: ” […] af denne integration i hver medlemsstats retssystem af 

bestemmelser, som hidrører fra fællesskabsretskilden, og mere generelt af traktatens ordlyd og ånd 

følger det logisk, at medlemsstaterne ikke kan gøre en senere ensidig foranstaltning gældende imod 

en retsorden, som de har accepteret på gensidig basis; en sådan foranstaltning vil således ikke 

kunne gøres gældende imod denne retsorden.”  

Denne afhandling vil ende med en retspolitisk analyse, hvor der vil undersøges, hvorvidt det er 

nødvendigt at ændre den nuværende retstilstand i EU og medlemslandene på 

minoritetsaktieposterhvervelser. Findes det nødvendigt med yderligere regulering, skal EU-rettens 

forrang faktisk tages i betragtning hos medlemslandene, som på nuværende tidspunkt har 

regulering på området.  

2.1.4 Konkurrencerettens hensigt 

Romtraktaten var på mange måder grundstenen for det europæiske fællessamfund, som vi kender 

det i dag. Selvom hensigten har ændret sig, så er et element fortsat uændret, nemlig ønsket om at 

have et fællesmarked, hvor medlemslandene frit kan interagere. Det indre marked, som vi kender i 

dag, udsprang af det samlede ønske om at skabe såvel økonomisk som sociale fremskridt ved at 

nedlægge handelsbarrierer mellem medlemslandene. 

Det fremgår af TEU art. 3, stk. 3, at: ”Unionen opretter et indre marked. Den arbejder for en 

bæredygtig udvikling i Europa baseret på en afbalanceret økonomisk vækst og prisstabilitet, en 

social markedsøkonomi med høj konkurrenceevne […]”. Dette er formålet med traktaten, og således 

også de konkurrenceretlige bestemmelser heri. For at opnå dette har man opstillet en række 

relevante bestemmelser, som skal tilsikre dette formål, nemlig de konkurrenceretlige rammer af 

                                                     
53 Costa v ENEL, C-6/64, ECLI:EU:C:1964:66, s. 535 
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traktaten. De konkurrenceretlige bestemmelser skal skabe en beskyttelse af markedets aktører, 

herunder virksomhederne og forbrugere.  

Forbrugerbeskyttelse må findes omfattet heraf, hvilket argumenteres for i det nedenstående. 

Denne afhandling har netop sit fokus på forbrugerbeskyttelse, da disse påvirkes mest af det, hvorfor 

det er relevant for afhandlingens problemfelt om minoritetsaktieposterhvervelser.  

2.1.4.1 Forholdet til forbrugervelfærd 

Generelt set har EU-konkurrencelovgivning til formål at kontrollere markedsaktørerne enten af 

enkeltvirksomheder eller af virksomheder, der handler sammen for at modvirke høje priser, mindre 

udbud, dårligere kvalitet og mindre innovation på produkter og tjenesteydelser54.  

Forbrugervelfærdsbeskyttelse udtrykkes også i TEUF art. 12, hvor ordlyden er følgende: 

”Forbrugerbeskyttelseshensyn inddrages ved udformningen og gennemførelsen af andre af 

Unionens politikker og aktiviteter”. Forbrugervelfærdsbeskyttelse er således et bærende element i, 

hvordan EU udarbejder konkurrencepolitik og lovgivning.  

Forbrugerbeskyttelse og væsentligheden af denne er et gennemgående emne i traktaten. For 

eksempel udtrykkes det i TEUF art. 114, stk. 3, at beskyttelse af forbrugervelfærden vejer tungt og 

har følgende ordlyd: ”Kommissionens forslag i henhold til stk. 1 inden for sundhed, sikkerhed, 

miljøbeskyttelse og forbrugerbeskyttelse skal bygge på et højt beskyttelsesniveau under 

hensyntagen til navnlig enhver ny udvikling baseret på videnskabelige kendsgerninger”. 

Forbrugerbeskyttelse omfatter umiddelbart flere forskellige forhold. Overordnet nævnes forhold 

som at beskytte forbrugernes sundhed, sikkerhed og økonomiske interesser jf. TEUF. art. 169. Fokus 

vil i forbindelse med denne afhandling være på forbrugerens økonomiske interesser, hvilket kan 

indebære alt fra markedsføringsretlig beskyttelse til prisforhold.  

EU-Domstolen tydeliggjorde i C-120/78 Chassis de Dijon, at: ”[…] hindringer for samhandelen inden 

for Fællesskabet, der beror på forskelle i de nationale lovgivninger vedrørende afsætningen af de 

pågældende produkter, må accepteres i det omfang, disse bestemmelser er uomgængeligt 

nødvendige af hensyn til især en effektiv skattekontrol, beskyttelse af den offentlige sundhed, god 

                                                     
54 Sufrin, Brenda & Jones, Alison. 2016. EU Competition Law: Text, cases, and materials, s. 2. 
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handelsskik og forbrugerbeskyttelse.”55 Dommen vedrører opretholdelsen af det indre marked, og 

derved ikke de konkurrenceretlige regler, men antyder stadigvæk den væsentlige betydning, som 

forbrugerbeskyttelse har i EU. Forbrugerbeskyttelse anses også som et af de tvingende hensyn, der 

kan begrunde begrænsninger i en grundlæggende frihed56, hvilket også indikerer 

forbrugerbeskyttelsens betydelighed.  

Overordnet kan udledes, at forbrugervelfærden er et væsentligt aspekt i forhold til EU-retten, 

hvilket bl.a. er kommet til udtryk i TEUF og af EU-Domstolens afgørelser. Det vil således med denne 

afhandling undersøges, om EU, herunder Kommissionen, kan opfylde denne forpligtigelse via TEUF 

art. 101 og 102 og fusionskontrolreglerne på minoritetsaktieposterhvervelser.  

2.2 Anvendelsen af TEUF art. 101 

Overordnet regulerer TEUF art. 101 et forbud mod konkurrencebegrænsende aftaler. 

Bestemmelsen har følgende ordlyd: 

”Alle aftaler mellem virksomheder, alle vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder og 

alle former for samordnet praksis, der kan påvirke handelen mellem medlemsstater, og som har til 

formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrencen inden for det indre marked, er 

uforenelige med det indre marked og er forbudt […]” 

For at forbuddet kan håndhæves, skal en række betingelser være opfyldt. 

1. Der skal foreligge en aftale, vedtagelse inden for en sammenslutning eller samordnet praksis 

2. Aftalen mv. skal være indgået mellem virksomheder  

3. Aftalen mv. skal kunne påvirke handlen mellem medlemsstater  

4. Der skal være en konkurrencebegrænsning  

For at kunne analysere, og herefter udlede, hvorvidt TEUF art 101 kan anvendes på 

minoritetsaktieposterhvervelser hos en konkurrent, vil ovennævnte betingelser gennemgås.  

                                                     
55 Chassis de Dijon, C-120/78, ECLI:EU:C:1979:42, Præmis 8 
56 CaixaBank, C-442/02, ECLI:EU:C:2004:453, Præmis 21 
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2.2.1 Første betingelse: Aftaler, vedtagelser og samordnet praksis 

Denne betingelse er relevant for analysen af gældende ret vedrørende 

minoritetsaktiepostserhvervelser. Det skal i denne forbindelse undersøges, hvorvidt erhvervelsen er 

omfattet af denne betingelse.  

Som følge af artiklens ordlyd kan det først og fremmest udledes, at formålet har være at sigte bredt, 

således at bestemmelsen omfatter de fleste former for koordineringer af virksomhedernes 

kommercielle adfærd57. Der sondres ikke mellem aftaler, vedtagelser og samordnet praksis i 

henseende af TEUF art. 101, eftersom disse er uforenelige med EU-konkurrenceretten, når de 

medfører konkurrencebegrænsning. Forskellen mellem aftaler, vedtagelser og samordnet praksis er 

umiddelbart formalitetsgraden af koordineringen, hvilket har indflydelse på bevisbyrden.  

2.2.1.1 Aftale 

Først og fremmest vil begrebet aftale afdækkes. En aftale efter TEUF art. 101 skal fortolkes efter 

følgende betingelser,58 navnlig; i) Der skal være tale om en plan eller en forståelse, ii) som er 

indgået af mindst to virksomheder og iii) som er på frivillig basis.  

Den første betingelse forudsætter, at aftalen ønskes tiltrådt af de involverede parter. Dette anses 

for værende opfyldt, eftersom de involverede parter må være indforstået med transaktionens 

formål. Den anden betingelse er opfyldt, når to eller flere virksomheder er involveret, da dette er 

en selvfølge, eftersom indgåelse af en aftale forudsætter mere end én part. Den tredje betingelse 

indebærer, at aftalen accepteres af begge parter, førend aftalen kan anses for værende gældende. 

Denne betingelse skal fortolkes bredt, da en virksomheds stiltiende accept også ville indikere 

frivillighed.  

Minoritetsaktieposterhvervelser hos en konkurrerende virksomhed opfylder ovenstående 

betingelser, hvorfor disse erhvervelser i henhold til TEUF art. 101 er omfattet af aftalebegrebet.  

                                                     
57 Jessen, W. Pernille m.fl. 2016. Regulering af konkurrence i EU, s. 33 
58 Jessen, W. Pernille m.fl. 2016. Regulering af konkurrence i EU, s. 35 
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2.2.1.2 Vedtagelser 

Ved vedtagelser inden for sammenslutninger af virksomheder er eksempelvis brancheforeninger. 

Disse konstruktioner findes ikke relevante ift. afhandlingens fokusområde, hvorfor dette ikke vil 

behandles videre.  

2.2.1.3 Samordnet praksis 

Samordnet praksis defineres af domstolen som en form for koordinering mellem virksomheder, 

hvor disse ikke indgår en egentlig aftale, men bevidst indbyrdes koordinerer, som potentielt 

fordrejer konkurrencen59. Det er hertil en forudsætning, at de involverede virksomheder søger at 

koordinere deres kommercielle adfærd. Ved minoritetsaktiepostserhvervelser vil en sådan adfærd 

bl.a. komme til udtryk ved f.eks. prisstigninger, produktbegrænsning og konkurrencemæssig 

tilbageholdenhed. Herefter kan den erhvervede beslutte at fastholde prisen og herved vinde nye 

kunder eller ligeledes hæve prisen. Der er således ikke indgået nogen decideret aftale, men mere 

en koordinerende adfærd.  

Minoritetsaktiepostserhvervelser kan medvirke til, at virksomhederne danner grundlag for 

samordnet praksis. Dette kom til udtryk i sagen BT/MCI60, hvor Kommissionen skulle tage stilling til 

erhvervelsen af minoritetsaktieposten. I sagen fik det betydning, at erhvervelsen omfattede 

supplerende aftaler, som kunne medføre, at parternes konkurrencemæssige adfærd kunne 

samordnes eller påvirkes.  

Kommissionen skulle således vurdere, om: ”tilstedeværelsen af BT's repræsentanter i MCI's 

bestyrelse kunne give anledning til samordning af de to selskabers konkurrenceadfærd, særlig på 

baggrund af den adgang, som BT vil få til MCI's fortrolige oplysninger”61. Afgørende for, om der 

fandtes en samordnet praksis mellem virksomhederne, var derved, om repræsentanterne fik 

adgang til relevante oplysninger, som efterfølgende kunne medvirke til samordnet praksis. I 

forlængelse heraf udtaler Kommissionen, at: ”I denne henseende er investeringsaftalen blevet 

                                                     
59 Jessen, W. Pernille m.fl. 2016. Regulering af konkurrence i EU, s. 40 
60 94/579/EF: Kommissionens beslutning af 27. juli 1994 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 
85 og EØS-aftalens artikel 53 (Sag IV/34.857 - BT-MCI). 
61 94/579/EF: Kommissionens beslutning af 27. juli 1994 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 
85 og EØS-aftalens artikel 53 (Sag IV/34.857 - BT-MCI), præmis 44 
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affattet på en sådan måde, at BT ikke har mulighed for at søge at kontrollere eller påvirke 

selskabet”62. Det er således interessant, hvorvidt minoritetsaktieposterhvervelser øger 

sandsynligheden for konkurrencebegrænsning, hvilket dog ikke fandtes være tilfældet i 

nærværende sag.  

Et andet eksempel herpå fremkom i en anden sag, navnlig Olivetti/Digital-sagen63. Igen vedrører 

sagen risikoen for samordnet praksis i form af adgang og påvirkning af strategiske beslutninger. 

Sagens omstændigheder medførte dog, at erhvervelsen på 8 %, som medførte repræsentationsret i 

bestyrelsen hos konkurrenten, som udgangspunkt ikke var en overtrædelse af TEUF art. 101. De 

afgørende omstændigheder var, at Olivettis bestyrelse ikke blev involveret i beslutninger om 

eksempelvis udvikling af nye produkter samt prissætning. Yderligere erklærede parterne, at 

bestyrelsen først blev informeret om de foreliggende aftaler med Digital, efter disse var indgået. 

Risikoen for koordinering af konkurrenceadfærden i form af samordnet praksis eller udveksling af 

konkurrenceoplysninger, ansås således for usandsynlig64.  

Når både erhverver og den erhvervede samhørigt regulerer priserne på produktet, kan det være et 

udtryk for parallel adfærd. Dette vil skabe formodning om, at der foreligger samordnet praksis65. 

Som nævnt tidligere vil bevisbyrden i disse tilfælde dog være udfordrende at løfte, da f.eks. 

prisregulering kan skyldes mange andre forhold, herunder bestemte markedsforhold, hvilket 

fremkom af afgørelsen Ahlström66. Dommen vedrørte Kommissionens beslutning om, at 40 

celluloseproducenter og tre af deres brancheforeninger havde overtrådt traktatens art. 85, stk. 1 

(nuværende TEUF art. 101) ved at samordne priserne. EU-Domstolen udtalte hertil, at: ”Efter denne 

gennemgang skal det bemærkes, at samordning i dette tilfælde ikke er den eneste sandsynlige 

forklaring på den parallelle adfærd. For det første kan prisannonceringssystemet betragtes som en 

rationel reaktion på, at cellulosemarkedet er et langsigtet marked, […]. Endelig kan paralleliteten 

                                                     
62 94/579/EF: Kommissionens beslutning af 27. juli 1994 om en procedure i henhold til EF-traktatens artikel 
85 og EØS-aftalens artikel 53 (Sag IV/34.857 - BT-MCI), præmis 44. 
63 94/771/EF: Kommissionens beslutning af 11. november 1994 om en procedure i henhold til EF-traktatens 
artikel 85 (IV/34.410 - Olivetti-Digital). 
64 94/771/EF: Kommissionens beslutning af 11. november 1994 om en procedure i henhold til EF-traktatens 
artikel 85 (IV/34.410 - Olivetti-Digital), præmis 26. 
65 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard. 2014. EU-Konkurrenceret Almindelig del, s. 46. 
66 Ahlström (Celloluse II), C-89/85, ECLI:EU:C:1993:120. 
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mellem priser og pristendenser forklares […] med de oligopolistiske tendenser på markedet […]. 

Under disse omstændigheder udgør den af Kommissionen påviste parallelle adfærd ikke et bevis på 

samordning”67. På trods af at afgørelsen ikke konkret vedrørte minoritetsaktiepostserhvervelser, 

skal denne illustrere, at Kommissionen skal løfte en tung bevisbyrde. Dette skyldes primært, at 

øvrige markedsstrukturelle forhold kan have indflydelse på markedsadfærden.  

Alt i alt kan det på baggrund af ovenstående udledes, at minoritetsaktieposterhvervelser i henhold 

til TEUF art. 101 kan opfylde betingelsen om tilstedeværelse af en aftale, vedtagelse eller 

samordnet praksis.  

2.2.2 Anden betingelse: Aftale mellem virksomheder 

Denne betingelse behandles ikke dybdegående, da en minoritetsaktiepostserhvervelse forudsætter 

en erhververende virksomhed og en erhvervet virksomhed.  

2.2.3 Tredje betingelse: Påvirkningen af handlen mellem medlemsstater 

Kommissionen fastlægger i vejledningen, at påvirkningen af handelen mellem medlemsstaterne skal 

være mærkbar, altså opfylde NAAT-reglen (No Appreciable Affectation of Trade). Kommissionen har 

i forlængelse heraf fastsat følgende kumulative betingelser, før mærkbarhedskravet kan ses 

opfyldt68: 

1) Parterne har på de relevante markeder inden for EU en samlet markedsandel på over 5 %.  

2) Parternes samlede årlige omsætning inden for EU skal være over 40 mio. EUR. 

Kravet om mærkbarhed og påvirkning af samhandelen skal ses som en rettesnor for, hvornår 

Kommissionen har kompetence til at behandle en konkret sag.  

Denne betingelse vil ikke behandles yderligere, da det forudsættes, at denne er opfyldt i 

nærværende analyse af TEUF art. 101.  

                                                     
67 Ahlström (Celloluse II), C-89/85, ECLI:EU:C:1993:120, præmis 126. 
68 2004/C 101/81 - Kommissionens meddelelse vedrørende begrebet >>påvirkning af handlen<< i traktatens 
artikel 81 og 82, EUT 2004 C 101/81, punkt 52. 
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2.2.4 Fjerde betingelse: Konkurrencebegrænsende aftale 

En aftale skal have til formål eller til følge at hindre, begrænse eller fordreje konkurrence, førend 

TEUF art. 101 er blevet overtrådt. Begrebet konkurrencebegrænsning er ikke direkte defineret af 

lovgiver. Vurderingen skal foretages af, hvordan konkurrencen ville forme sig, hvis aftalen med dens 

påståede konkurrencebegrænsninger ikke fandtes69. Vurdering af konkurrencebegrænsning vil 

basere sig på økonomisk teori, da konkurrencesituationen på et marked vil være anderledes, alt 

efter markedsformen. Opnåelse og opretholdelse af den effektive konkurrence på det indre marked 

afhænger bl.a. af antal og størrelserne af virksomhederne på markedet.  

Domstolen har i C-26/76 fastlagt, hvorledes begrebet effektiv konkurrence skal forstås. Domstolen 

har i denne forbindelse udtalt følgende:  

”Kravet i […] om, at konkurrencen ikke må fordrejes, forudsætter, at der hersker effektiv konkurrence 

på markedet, hvilket vil sige, at der skal være så meget konkurrence, at traktatens grundlæggende 

krav overholdes, og at traktatens mål, navnlig dannelsen af et enhedsmarked med 

hjemmemarkedslignende forhold, opfyldes […]”70.  

Overordnet må det vurderes, at det indre marked, herunder forbrugerhensynet, jf. TEUF art. 169, er 

afgørende i vurdering af om der foreligger effektiv konkurrence. Minoritetsaktieposterhvervelse hos 

en konkurrent kan medføre, at konkurrencen fordrejes, og forbrugeren hermed stilles ringere. 

Formålet vedrørende effektiv konkurrence kan således være i modstrid med disse typer af 

erhvervelser. Påvirkningen af konkurrencen uddybes i afsnit 3.1 Theory of Harm. 

Overtrædelse af TEUF art. 101 kræver grundlæggende, at aftalen har til formål eller til følge at 

begrænse konkurrencen. De fleste aftaler, der har til formål at begrænse konkurrencen, vil altid 

være en overtrædelse uanset de efterfølgende virkninger71. Ligeledes skal aftaler, som har til følge 

at fordreje og/eller begrænse konkurrence, forbydes, hvorved bestemmelsens sidste betingelse 

herved vil være opfyldt ift. minoritetsaktieposter. Bevisbyrdemæssige udfordringer og 

                                                     
69 Jessen, W. Pernille m.fl. 2016. Regulering af konkurrence i EU, s. 55. 
70 Metro, C-26/76, ECLI:EU:C:1977:167, præmis 20. 
71 Jessen, W. Pernille m.fl. 2016. Regulering af konkurrence i EU, s. 57 
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bestemmelsens anvendelse forudsætter således også, at konkurrencebegrænsningen først skal 

konstateres af konkurrencemyndighederne. 

I vurderingen af, om en aftale har ”til følge” at begrænse konkurrencen, skal der tages hensyn til 

faktiske og potentielle skadelige virkninger, som kan bevises eller sandsynliggøres. Som nævnt 

tidligere må vurderingen bero på konkurrenceforholdene, som de må antages at være, hvis aftalen 

ikke fandtes72. Til vurdering af om TEUF art. 101 finder anvendelse på selve erhvervelsen af 

minoritetsaktieposter på horisontalt niveau, undersøges relevant retspraksis.  

2.2.5 Retspraksis vedr. konkurrencebegrænsende erhvervelser 

2.2.5.1 Philip/Morris-sagen: 

EU-Domstolen har afsagt dom i Philip/Morris-sagen73, som netop omhandlede erhvervelse af 

minoritetsaktieposter. Philip/Morris (herefter PM) og Rembrandt Group Ltd (herefter RGL) ønskede 

at indgå i et joint venture. Dette joint venture blev kaldet Rotmanns Holding (herefter RH), og var 

helejet alene af RGL i form af et datterselskab. Både PM og RH agerer i tobaksindustrien, og er 

således konkurrenter inden for det europæiske marked74. Kommissionen anfægtede dog dette joint 

venture, da det medførte en række aftaler om eksempelvis, at hver af parterne fik ret til at 

udnævne det samme antal administrerende direktører i RH. Endvidere var det bestemt, at 

konkurrencerelevante oplysninger ikke måtte meddeles Philip Morris. Derudover indeholdt aftalen 

også et samarbejde mellem PM og Rothmans International (herefter RI) inden for fælles distribution 

og fremstilling, teknisk knowhow og forskning, m.m.75.  

PM erhvervede i forlængelse heraf 21,9 % af RI, som kontrolleres af RH i stedet for en komplet 

overtagelse. I denne forbindelse blev det fastlagt i investoraftalen, at PM ikke skulle have ret til at 

udpege ledelsen fremadrettet samt have adgang til strategiske oplysninger om RI.  

                                                     
72 2004/C 101/08 - Kommissionens meddelelse om retningslinjer for anvendelsen af traktatens artikel 81, stk. 
3, pkt. 17. 
73 Philip-Morris, Forenede sager 142 og 156/84, ECLI:EU:C:1987:490. 
74 Philip-Morris, Forenede sager 142 og 156/84, ECLI:EU:C:1987:490, præmis 3. 
75 Philip-Morris, Forenede sager 142 og 156/84, ECLI:EU:C:1987:490, præmis 5. 
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Konstruktionen i sagen er kompliceret, da den består af flere medvirkende aktører, som indbyrdes 

har forskellige forhold til hinanden, men overordnet kan det udledes, at PM erhverver 21,9 % i en 

konkurrent. Efter at PM havde ændret erhvervelsesforholdene, således at det blot vedrørte en 

minoritetsaktieposterhvervelse, anfægtede Kommissionen ikke længere erhvervelsen. Dog blev 

dette efterfølgende indbragt for EU-Domstolen af andre konkurrenter inden for tobaksindustrien. 

Konkurrenterne mente således, at erhvervelsen fortsat udgjorde en konkurrencebegrænsning på 

markedet som følge af det tætte konkurrenceforhold mellem parterne.  

EU-Domstolen fastlægger i sin afgørelse, at eftersom erhvervelsen af aktierne i RI var genstand for 

en aftale, som var indgået mellem parterne, hvortil disse forblev uafhængige af hinanden, må 

spørgsmålet i første række undersøges efter TEUF art. 10176, og således ikke TEUF art. 102, på trods 

af at sagsøgerne anlagde påstand herom.  

Sagsøger gjorde gældende, at minoritetsaktiepostserhvervelsen ville medføre en påvirkning af de 

deltagende virksomheders forretningsdispositioner. Udover at aftalen ville have til følge at 

begrænse konkurrencen, mente sagsøgerne også, at aftalen havde til formål at begrænse 

konkurrencen i forbindelse med de medfølgende aftaler, som vedrørte det annullerede joint 

venture. Konkurrenterne anlagde påstand om, at disse aftaler stadig ville forsøges opretholdt af 

parterne, selvom erhvervelsen alene var på 21,9 %. Dette afviser EU-Domstolen, da denne udtaler: 

” […] at virksomhederne har forpligtet sig til ikke at udveksle oplysninger, der kan påvirke deres 

konkurrencemæssige dispositioner”77. Dette er særdeles interessant, fordi det illustrerer, at 

erhvervelsen kan medvirke til at skabe et indbyrdes forhold mellem parterne, hvor udvekslingen af 

forretningshemmeligheder sandsynliggøres. I så fald ville dette bringe transaktionen inden for 

rækkevidde af TEUF art. 101, hvorfor tilsagnet til ikke at udveksle sådanne oplysninger var 

afgørende for sagens udfald. 

I forlængelse af dette udtaler EU-Domstolen, at: ”Selv om et selskabs erhvervelse af en kapitalandel 

i en konkurrerende virksomhed ikke i sig selv udgør nogen konkurrencebegrænsning, kan en sådan 

erhvervelse ikke desto mindre tjene som redskab til at påvirke de berørte selskabers 

forretningsdispositioner på en sådan måde, at der sker en begrænsning eller fordrejning af 

                                                     
76 Philip-Morris, Forenede sager 142 og 156/84, ECLI:EU:C:1987:490, præmis 31. 
77 Philip-Morris, Forenede sager 142 og 156/84, ECLI:EU:C:1987:490, præmis 47. 
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konkurrencen på det marked, hvor de driver virksomhed”78. EU-Domstolen anerkender således, at 

erhvervelsen fortsat kan være problematisk i forhold til konkurrencen på det indre marked. EU-

Domstolens udfordring er at TEUF art. 101 ikke i sig selv finder anvendelse på erhvervelsen.  

Der skal således ’mere til’ end blot erhvervelsen, før TEUF art. 101 finder anvendelse, hvilket også 

fastlægges i dommen, hvor domstolen udtaler, at: ”Dette vil ganske særligt være tilfældet, dersom 

det investerende selskab i medfør af kapitalerhvervelsen eller tillægsbestemmelser til aftalen opnår 

retlig eller faktisk kontrol over det andet selskabs forretningsdispositioner […]”79. De situationer, 

hvor den erhvervende virksomhed erhverver retlig eller faktisk kontrol, vil derimod reguleres af 

fusionskontrolreglerne, hvilket belyses senere.  

2.2.5.2 Warner-Lambert/Gillette sagen: 

I henhold til TEUF art. 101 er Warner-Lambert/Gillette sagen relevant, men relaterer sig primært til 

TEUF art. 102, hvorfor sagen ikke behandles dybdegående i nærværende afsnit. Med hensyn til 

TEUF art. 101 behandler sagen dog, hvorledes en minoritetsaktieposterhvervelse kan udgøre en 

konkurrencebegrænsende aftale.  

Kommissionen udtalte følgende ift. Gillettes erhvervelse hos Eemland:  

”Selv om Gillettes erhvervelse af en kapitalandel i Eemland under de givne omstændigheder måske 

ikke som sådan er tilstrækkelig til, at forholdet kan betragtes som en overtrædelse af artikel 85, stk. 

1, skal det bemærkes, at erhvervelsen blev ledsaget af en række aftaler, som har til formål eller til 

følge at begrænse konkurrencen mellem Gillette og Eemland”80.  

Kommissionen fandt således, at minoritetsaktieposterhvervelsen ikke i sig selv var tilstrækkelig til 

overtrædelse af TEUF art. 101, hvor de ledsagede aftaler om salget af området inden for EF, 

intellektuel ejendomsret og leveringsaftalen kunne have til formål og følge at begrænse 

konkurrencen på markedet i henhold til TEUF art. 101. Det bekræftes således igen, at erhvervelsen 

                                                     
78 Philip-Morris, Forenede sager 142 og 156/84, ECLI:EU:C:1987:490, præmis 37. 
79 Philip-Morris, Forenede sager 142 og 156/84, ECLI:EU:C:1987:490, præmis 38. 
80 93/252/EØF: Kommissionens beslutning af 10. november 1992 om en procedure i henhold til EØF-
Traktatens artikel 85 og 86 (IV/33.440 Warner-Lambert/Gillette m.fl. samt IV/33.486 BIC/Gillette og andre), 
præmis 34. 
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af minoritetsaktieposterne hos konkurrenten ikke kan omfattes af TEUF art. 101. Disse aftaler ville 

potentielt kunne stå alene ved overtrædelsen af TEUF art. 101, hvilket er bekymrende for 

anvendelsen af TEUF art. 101 på minoritetsaktieposterhvervelser. Denne sag differentierer sig fra 

Philip/Morris-sagen ved, at de supplerende aftaler ved erhvervelsen udgjorde en overtrædelse af 

TEUF art. 101.  

I henholdsvis Philip/Morris og Warner-Lambert/Gillette har det bemærkelsesværdigt været 

konkurrenterne, som har sat disse minoritetsaktieposterhvervelser i Kommissionens søgelys. Dette 

er yderst bekymrende, da Kommissionen potentielt ikke ville have været informeret om de 

underliggende aftaler ved disse erhvervelser, hvis ikke konkurrenterne havde reageret. Dette er 

midlertidig med til at understøtte behovet for regulering og kontrolforanstaltninger på området, 

som sikrer, at virksomhederne ikke erhverver de-facto-kontrol via supplerende aftaler.  

2.3 Anvendelse af TEUF artikel 102 

Beskyttelse af den effektive konkurrence, herunder bekæmpelse af konkurrencebegrænsende 

virkninger såsom misbrug af dominerende stilling, er en kerneopgave for henholdsvis EU-Domstolen 

og Kommissionen. Disse har sammen til opgave at håndhæve EU-konkurrencereglerne for at sikre 

den effektive konkurrence på det indre marked. TEUF art. 102 foreskriver, at: 

”En eller flere virksomheders misbrug af en dominerende stilling på det indre marked eller en 

væsentlig del heraf er uforenelig med det indre marked og forbudt, i den udstrækning samhandelen 

mellem medlemsstater herved kan påvirkes.” 

Sammenfaldende for de misbrugsformer, som nævnes i TEUF art. 102, er, hvis virksomheder med 

dominerende stilling misbruger deres markedsstilling for at opnå økonomisk gevinst. Anvendelse af 

TEUF art. 102 forudsætter, at følgende kumulative betingelser er opfyldt, navnlig: 

1) Tilstedeværelse af en dominerende stilling, 

2) Misbrug af en dominerende stilling, 

3) Tilstedeværelse af samhandelspåvirkning. 

 Ovenstående betingelser vil uddybes yderligere i de nedenstående afsnit. 
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2.3.1 Første betingelse: Dominerende stilling 

Begrebet dominerende stilling er grundlæggende et retspraksisudviklet begreb, som i juridisk 

henseende skal forstås som en fællesbetegnelse for virksomheder med en væsentlig økonomisk 

magtposition, som sætter dem i stand til at udvise en betydelig uafhængig adfærd over for 

konkurrenter, kunder og forbrugere. Begrebet dominerende stilling blev bl.a. for første gang 

møntet i dommen United Brands mod Kommissionen81, hvor Kommissionen fandt, at United 

Brands’ prisstrategi, som indebar, at virksomheden solgte ensartede leveringer til forskellige priser 

til forskellige medlemsstater, var i strid med forbuddet mod misbrug af dominerende stilling. 

Domstolen fastslog, at begrebet dominerende stilling skulle defineres som følgende: 

”Begrebet dominerende stilling i denne artikel angår den situation, at en virksomhed indtager en så 

stærk økonomisk stilling, at den har mulighed for at hindre, at der opretholdes effektiv konkurrence 

på det pågældende marked, idet den nævnte stilling giver virksomheden vide muligheder for 

uafhængig adfærd i forhold til konkurrenter, kunder og i sidste instans til forbrugerne;”82  

Definitionen af begrebet er sidenhen blevet understøttet af øvrige domstolssager såsom Hoffman-

La Roche & Co. AG mod Kommissionen83, og er siden blevet fastlagt i Kommissionens vejledning for 

prioritering af håndhævelsen af EF-traktatens artikel 82 (nuværende TEUF art. 102). Kommissionens 

vejledning tager ved fastlæggelse af dominans hensyn til følgende tre omstændigheder84, nemlig: 

1) det konkurrencemæssige pres, der skyldes de faktiske konkurrenters eksisterende leverancer 

og disse konkurrenters markedsstilling (den dominerende virksomheds og dens konkurrenters 

markedsstilling), 

2) det konkurrencemæssige pres, der skyldes en troværdig trussel om, at de faktiske 

konkurrenter vil ekspandere i fremtiden, eller at der kommer potentielle konkurrenter ind på 

markedet (ekspansion og markedstilgang), 

                                                     
81 United Brands, C-27/76, ECLI:EU:C:1978:22. 
82 United Brands, C-27/76, ECLI:EU:C:1978:22, præmis 65. 
83 Hoffman-La Roche, C-85/76, ECLI:EU:C:1979:36, præmis 65. 
84 2009/C 45/02 - Meddelelse fra Kommissionen - Vejledning om Kommissionens prioritering af 
håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen af EF-traktatens artikel 82, pkt. 12. 
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3)  det konkurrencemæssige pres, der skyldes den forhandlingsstyrke, som virksomhedens 

kunder er i besiddelse af (modstående købermagt). 

Argumentationsværdien af markedsandele er af stor betydning ved vurdering af virksomheders 

markedsposition og fungerer som et første fingerpeg for Kommissionen85. Markedsandele kan siges 

at spille en væsentlig rolle ved Kommissionens vurderinger og beskrives således i Kommissionens 

vejledning:  

”Erfaringerne viser, at jo større markedsandelen er, og jo længere virksomheden har denne andel, 

desto mere sandsynligt er det, at den er et første vigtigt tegn på en dominerende stilling og, under 

visse omstændigheder, på eventuelle alvorlige virkninger af misbrug af en sådan stilling, som kan 

begrunde, at Kommissionen griber ind i medfør af artikel 82”86.  

Ovenstående understøttes af bl.a. United Brands og United Brands Continentaal mod 

Kommissionen sagen og Hoffman La-Roche & Co. AG mod Kommissionen sagen, hvor 

virksomhedernes markedsandele i de pågældende markeder blev anset som et tilstrækkeligt bevis 

for konstateringen af en dominerende stilling.  

Markedsandele bør midlertidig kun ses som første indikation af dominans, hvilket Kommissionen 

anerkender i deres vejledning, som fastlægger, at der ikke kan drages en endelig konklusion uden at 

have undersøgt alle andre væsentlige faktorer, der kan være tilstrækkelige til at begrænse 

konkurrenternes adfærd på markedet87.   

Medfølgerne af indtagelse af en dominerende stilling er, at virksomheden pålægges en 

forpligtigelse til ikke at misbruge denne markedsposition til at tilegne sig økonomisk- og 

markedsvinding på bekostning af den effektive konkurrence og forbrugerne. Det er umiddelbart en 

                                                     
85 2009/C 45/02 - Meddelelse fra Kommissionen - Vejledning om Kommissionens prioritering af 
håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen af EF-traktatens artikel 82, pkt. 13. 
86 2009/C 45/02 - Meddelelse fra Kommissionen - Vejledning om Kommissionens prioritering af 
håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen af EF-traktatens artikel 82, pkt. 15. 
87 2009/C 45/02 - Meddelelse fra Kommissionen - Vejledning om Kommissionens prioritering af 
håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen af EF-traktatens artikel 82, pkt. 15. 
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forudsætning for anvendelsen af TEUF art. 102 på minoritetsaktieposterhvervelser, at 

virksomheden er en dominerende virksomhed.  

2.3.2 Anden betingelse: Misbrug af en dominerende stilling 

Indtagelse af en dominerende stilling på et pågældende marked er som udgangspunkt ikke forbudt, 

og det er i denne sammenhæng relevant, hvorvidt det er muligt at misbruge den dominerende 

stilling ved erhvervelse af minoritetsaktieposter88. Som nævnt tidligere er TEUF art. 102 blot 

anvendelig, hvis en eller flere virksomheder misbruger deres markedsposition for yderligere at 

forbedre deres markedsstilling. Kommissionen vurderer misbrugsbegrebet ud fra mulige 

konkurrenceskadende virkninger. Kommissionen finder bl.a. følgende faktorer relevante af en sådan 

vurdering89 : 

- Mulige beviser på, at der faktisk foreligger afskærmning. 

- Forholdene på det relevante marked. 

I nedenstående afsnit vil disse belyses uddybende for at fastlægge, hvorvidt det er muligt at 

misbruge en dominerende stilling igennem minoritetsaktieposterhvervelser. 

2.3.2.1 Mulige beviser på, at der faktisk foreligger afskærmning 

Erhververen af minoritetsaktieposter kan have adskillige intentioner for øje før erhvervelse af en 

minoritetsaktiepost hos konkurrenten, hvor den mest almindelige grund formodentlig ville være at 

få en procentvis andel af konkurrentens overskud. Det er dog ikke alle 

minoritetsaktieposttransaktioner, som gennemføres udelukkende med intentionen om at få en 

andel af konkurrentens overskud. Der er typisk en strategisk intention involveret i erhvervelsen af 

minoritetsaktieposterne hos konkurrenten. Kommissionens beslutninger vedrørende Gillette-

koncernen og Philip/Morris’ erhvervelse af minoritetsaktieposter hos deres nærmeste konkurrenter 

synes relevant at fremhæve i denne sammenhæng. 

                                                     
88 White Paper. Towards more effective EU merger control. COM (2014) 449 final. 
89 2009/C 45/02 - Meddelelse fra Kommissionen - Vejledning om Kommissionens prioritering af 
håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen af EF-traktatens artikel 82, pkt. 20. 
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2.3.2.1.1 C-252/93 – Warner-Lambert/Gillette Kommission beslutning: 

Beslutningen er fra 1992 og omhandler, hvorvidt Gillette-koncernen har overtrådt EØF-traktatens 

artikel 85 og 86 (nuværende TEUF art. 101 og 102), som følge af Stora Kopparbergs Bergslags AB’s 

salg af varemærket Wilkinson Swords’ vådbarberingsaktiviteter i EF og USA til Eemland Holdings NV 

og i resten af verden til Gillette-koncernen. Gillette-koncernen havde i forbindelse med handelen 

foretaget betydelige investeringer samt indgået en række aftaler med Eemland Holdings NV, som er 

Gillette-koncernens største konkurrent på vådbarberingsmarkedet. Ifølge markedsfordelingen for 

vådbarberingsartikler opnåede Gillette-koncernen sammenlagt en markedsandel på 70 % efter 

værdi og 59 % efter mængde90, hvilket er en stærk indikation af, at Gillette besidder en 

dominerende stilling på vådbarberingsmarkedet i EF. Gillette har i forlængelse af denne 

ekspansionsstrategi indehavet en del af Eemland Holdings’ lånekapital, der udgør 22 % af 

virksomhedens aktie- og kvasiaktiekapital uden stemmerettigheder. Derudover har Gillette-

koncernen i forlængelse af minoritetsaktieposttransaktionen fået forkøbsrettigheder hos Eemland 

Holdings via investoraftalen. Forkøbsrettighederne sikrer hermed Gillette-koncernen samt de øvrige 

investorer forkøbsret, hvis Eemland Holdings NV i fremtiden øger deres kapital eller vælger at 

udstede nye aktier91. Ovenstående omstændigheder motiverede Warner-Lambert samt øvrige til at 

klage til Kommissionen med påstanden om, at Gillettes aftaler med Eemland Holdings NV strider 

mod EØF-traktatens artikel 85 og 86.  

Det kan siges, at Warner-Lambert samt de øvrige konkurrenter havde ret i deres mistanke, da 

Kommissionen udtaler i deres retlige vurdering, at aftalerne som Gillette-koncernen indgik som 

helhed kan betragtes som en strategi, som havde til henblik at svække Eemland Holdings 

konkurrencemæssige stilling, mens det parallelt set var med til at styrke Gillettes egen 

markedsposition. Kommissionen udtaler følgende i denne forbindelse:  

                                                     
90 93/252/EØF: Kommissionens beslutning af 10. november 1992 om en procedure i henhold til EØF-
Traktatens artikel 85 og 86 (IV/33.440 Warner-Lambert/Gillette m.fl. samt IV/33.486 BIC/Gillette og andre), 
præmis 22. 
91 93/252/EØF: Kommissionens beslutning af 10. november 1992 om en procedure i henhold til EØF-
Traktatens artikel 85 og 86 (IV/33.440 Warner-Lambert/Gillette m.fl. samt IV/33.486 BIC/Gillette og andre), 
præmis 16. 
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”Aftalerne kan som helhed betragtes som en strategi, Gillette har anlagt med henblik på at svække 

Eemlands konkurrencemæssige stilling og på tilsvarende vis styrke Gillettes egen. Det er afgørende, 

at Gillette var primus motor ved indgåelsen af handelen og ved udformningen af aftalerne. En af de 

mere alvorlige konsekvenser af handelen er, at Eemlands aktivitetsmuligheder på 

vådbarberingsmarkedet i EF er blevet begrænset betydeligt på grund af selskabets gældsbyrde, 

markedets begrænsede udstrækning og den indflydelse, som Gillette vil kunne udøve på grund af 

selskabets interesser i Eemland”92.  

Denne sag underbygger dermed opfattelsen af, at minoritetsaktieposterhvervelser kan benyttes 

som et strategisk værktøj, hvori misbruget består. Dette havde betydning for sagens udfald, 

hvorved erhvervelsen i henhold til TEUF art. 102 fandtes overtrådt. Misbruget forelå således i 

marginaliseringen af en faktisk konkurrent på markedet.  

2.3.2.2 Forholdene på det relevante marked 

Dominerende virksomheder kan som følge af deres markedsposition udnytte forholdene på 

markedet til deres egen fordel, hvilket blev fastlagt i Kommissionens meddelelse93, heri fremgår:  

”Tilsvarende kan adfærden give den dominerende virksomhed mulighed for at "tippe" et marked, der 

er karakteriseret ved netværksvirkninger, over til sin egen fordel eller at konsolidere sin stilling 

yderligere på et sådant marked”.  

I Warner-Lambert/Gillette-sagen havde dette forhold betydning, da det fremgik, at: 

”En afsvækning af Eemlands konkurrencemæssige stilling svækker konkurrencen på markedet, 

hvilket Gillette som den dominerende part vil drage fordel af. […] Der kunne f.eks. ske en 

koncentration på de forskellige delmarkeder, således at Gilette satser på den lukrative del af 

                                                     
92 93/252/EØF: Kommissionens beslutning af 10. november 1992 om en procedure i henhold til EØF-
Traktatens artikel 85 og 86 (IV/33.440 Warner-Lambert/Gillette m.fl. samt IV/33.486 BIC/Gillette og andre), 
præmis 28. 
93 2009/C 45/02 - Meddelelse fra Kommissionen - Vejledning om Kommissionens prioritering af 
håndhævelsen i forbindelse med anvendelsen af EF-traktatens artikel 82, pkt. 20. 
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markedet (navnlig systemmarkedet) og tvinger Wilkinson til at koncentrere sig om den del af 

markedet, der giver de laveste priser.”94 

Ovenstående vurdering fra Kommissionen er et tegn på, at Gillette ønsker at ekskludere Eemland 

fra lukrative delmarkeder, hvorpå disse markeder svækkes til bl.a. ulempe for forbrugerne jf. TEUF 

art. 102, litra a og b. Forhandlingsstyrken, som kunderne besidder overfor virksomheder, kommer 

af deres valgmuligheder på markedet. Denne valgmulighed kan formindskes betydeligt, hvis den 

dominerende virksomhed misbruger sin markedsposition ved f.eks. udelukkelse af en konkurrent, 

som eksempelvis kom til udtryk af ovenstående præmis. Udover forbrugere vil erhvervelsen 

ligeledes påvirke Eemlands konkurrencemæssige position og indtjeningsmuligheder på bestemte 

delmarkeder. 

2.3.2.3 Kan erhvervelse af en minoritetsaktiepost alene udgøre et misbrug? 

Kommissionen fastlægger i sagen Europemballage Corporation and Continental Can Company Inc. 

Mod Kommissionen95 følgende med hensyn til, hvad der i henhold til EØF-traktaten art. 86 bl.a. kan 

anses for misbrug af en dominerende stilling:  

” […] Det fremgår i øvrigt af artikel 86, at udnyttelsen af den økonomiske magt, som en 

dominerende stilling giver, kun kan anses for misbrug af denne stilling, hvis den er selve det middel, 

hvorved misbruget foretages. 

Virksomheders strukturelle foranstaltninger, så som styrkelse af en dominerende stilling ved 

sammenslutning, falder derimod ikke ind under misbrug af en sådan stilling i Traktatens artikel 86's 

forstand. […]”96 

Ovenstående udtalelse fra Kommissionen vedrører en konkret fusion mellem to virksomheder, hvor 

der ved ’strukturelle foranstaltninger’ skal forstås den handling, at to virksomheder omstruktureres 

og sammensættes. Det udledes således som følge af en udvidet analogifortolkning, at selve 

                                                     
94 93/252/EØF: Kommissionens beslutning af 10. november 1992 om en procedure i henhold til EØF-

Traktatens artikel 85 og 86 (IV/33.440 Warner-Lambert/Gillette m.fl. samt IV/33.486 BIC/Gillette og andre), 
præmis 30. 
95 Continental Can Company, C-6/72, ECLI:EU:C:1975:50. 
96 Continental Can Company, C-6/72, ECLI:EU:C:1975:50, præmis 19. 
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erhvervelsen af en anden virksomhed efter ovenstående udtalelse fra Kommissionen ikke medfører 

et misbrug i sig selv, hvilket også antages at omfatte minoritetsaktiepostererhvervelser. Afgørende 

for TEUF art. 102 er således, hvorvidt erhvervelsen i sig selv udgør en konkurrencebegrænsning. 

Erhvervelsen af en minoritetsaktiepost kan derfor alene anses for at være misbrug, hvis denne er 

grundlag for efterfølgende virkning eller væsentlig risiko.  

Dette understøttes ydermere af de forenede sager BAT og Reynolds, også kendt som Philip/Morris-

afgørelsen, som er dybdegående gennemgået i det tidligere afsnit, som fokuserede på TEUF art. 

101. Minoritetsaktieposterhvervelsen gennemført af Philip/Morris blev af anklagerne også 

udfordret på baggrund af TEUF art. 102. I modsætning til ovenstående sag vedrørende Warner-

Lambert/Gillette, hvor den dominerende virksomhed Gillette erhvervede en betydelig 

minoritetsaktiepost i sin største konkurrent, behandlede domstolen i Philip/Morris-sagen en 

situation, hvor minoritetsaktieposten blev erhvervet i og ikke af den virksomhed, som domstolen 

mente var en dominerende virksomhed97.  

Denne karakteristiske forskel sammenholdt med kontrolkravet opstillet af domstolen ændrede 

sagens udfald, hvilket resulterede i, at domstolen ikke fandt anvendelsen af EØF-traktatens artikel 

86 godtgjort. Domstolen udtalte i denne sammenhæng dette:  

”Med hensyn til Traktatens artikel 86, er det på baggrund af det ovenfor antagne ikke nødvendigt at 

tage stilling til, hvorvidt Rothmans International indtager en dominerende stilling på en væsentlig 

del af Fællesskabets marked. Et misbrug af en sådan stilling kan kun opstå, dersom den kapitalandel, 

der er tale om, medfører effektiv kontrol over et andet selskab eller i det mindste giver en vis 

indflydelse på dets kommercielle strategi. […]”98. 

Erhvervelse af effektiv kontrol eller de-facto-kontrol fastlægger domstolen som afgørende ved 

vurderingen af misbrug af en dominerende stilling ved minoritetsaktieposterhvervelser, da den 

herved direkte eller indirekte ville kunne kontrollere den anden virksomheds forretningsdisposition. 

Såfremt der foreligger kontrol eller betydelig indflydelse over en anden virksomheds kommercielle 

                                                     
97 93/252/EØF: Kommissionens beslutning af 10. november 1992 om en procedure i henhold til EØF-
Traktatens artikel 85 og 86 (IV/33.440 Warner-Lambert/Gillette m.fl. samt IV/33.486 BIC/Gillette og andre), 
præmis 24. 
98 Philip-Morris, Forenede sager 142 og 156/84, ECLI:EU:C:1987:490, præmis 65. 
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strategi, vil fusionskontrolreglerne umiddelbart skulle anvendes. Fusionskontrolreglernes 

anvendelsesområde mht. minoritetsaktieposterhvervelser vil derfor belyses senere. 

2.3.3 Tredje betingelse: Samhandelspåvirkning 

Denne betingelse vil ikke behandles yderligere, da det forudsættes, at denne er opfyldt i 

nærværende analyse af TEUF art. 102. De kumulative betingelser for samhandelspåvirkning er 

tidligere gennemgået, hvorfor der henvises til disse i afsnit 2.2.3 Samhandelspåvirkning.  

2.4 Anvendelse af fusionskontrol 

Når virksomheder erhverver aktieposter i andre virksomheder, kan der være en væsentlig risiko for, 

at dette har en negativ virkning på konkurrencen. Det er således nødvendigt med 

kontrolforanstaltninger, som tilsigter at føre kontrol med disse erhvervelser.  

Formålet med fusionskontrol er netop at tilsikre den effektive konkurrence, hvilket også kommer til 

udtryk i præambel nr. 23 til Fusionskontrolforordningen: ”Om fusioner af fællesskabsdimension er 

forenelige med fællesmarkedet eller ej, må fastslås ud fra hensynet til nødvendigheden af at bevare 

og udvikle en effektiv konkurrence på fællesmarkedet”99. Hensynene som forbrugerbeskyttelse og 

effektiv konkurrence søges opnået ved at gøre fusionerne anmeldelsespligtige, hvortil disse skal 

godkendes af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen eller Kommissionen.  

Erhvervelser og andre aftaler vil, når disse hæmmer konkurrencen i form af 

konkurrencebegrænsende aftaler efter TEUF art. 101 og misbrug af dominerende stilling efter TEUF 

art. 102, altid være i strid med lovgivningen. Dog fremgår det af Fusionskontrolforordningens 

præambel nr. 7, at disse bestemmelser ikke er nok, hvor der konkret menes, at; ”Artikel 81 og 82 er 

ikke tilstrækkelige til at kontrollere alle de transaktioner, der kan vise sig at være uforenelige med 

den i traktaten omhandlede ordning med ufordrejet konkurrence”. Fusionskontrol skal således ikke 

erstatte disse bestemmelser, men nærmere supplere bestemmelserne i bestræbelsen efter effektiv 

konkurrence100. Suppleringen består i, at myndigheder ikke har anden mulighed for at forhindre 

                                                     
99 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og 
virksomhedsovertagelser. 
100 Bertelsen, Erik m.fl. 2013. Dansk fusionskontrol, s. 18. 
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disse transaktioner på anden måde end at sanktionere virksomhederne efter overtrædelse og 

derved også efter påført skade på eksempelvis forbrugere og konkurrenter.  

Anmeldelsespligtige transaktioner skal først godkendes af Kommissionen, før disse kan anses for 

værende lovlige, hvorved man altså forhindrer mulige skadevirkninger. Helt overordnet afgøres det, 

hvorvidt transaktionen er underlagt fusionskontrolreglerne, efter to betingelser. Først og fremmest 

om der foreligger fusion i lovens forstand. Dertil indeholder loven nogle tærskelværdier, som de 

deltagende virksomheder mindst skal omsætte for. Betingelserne behandles nedenfor, hvor fokus 

vil være på, om erhvervelse af minoritetsaktieposter kan udgøre en fusion efter 

fusionskontrolforordningen.  

2.4.1 Kort om anmeldelse og godkendelse 

Anmeldelsespligten følger af Fusionskontrolforordningens art. 4, stk. 1. Kommissionen skal 

efterfølgende godkende eller afvise erhvervelsen. Selve transaktionen må dertil ikke gennemføres, 

førend Kommissionen har taget stilling hertil.  

Hvis tærskelværdierne i Konkurrencelovens § 12, stk. 1 er overskredet, skal transaktionen anmeldes 

til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, jf. Anmeldelsesbekendtgørelsens § 1, stk. 1. Hvis 

transaktionen har fællesskabsdimension efter Fusionkontrolforordningens art. 1, stk. 2 og 3, skal 

anmeldelse i stedet ske til Kommissionen. 

Før en fusion er anmeldelsespligtig, og således kræves godkendt af Kommissionen, skal der altså 

foreligge en fusion i lovens forstand. Dette behandles derved i det efterfølgende. 

2.4.2 Fusionsbegrebet 

Fusionsbegrebet er defineret i Fusionkontrolforordningens art. 3, stk. 1 litra a og b.  

Fusionskontrolforordningen definerer overordnet, hvad der skal forstås ved fusionsbegrebet: ”Det 

er hensigtsmæssigt at definere fusionsbegrebet på en sådan måde, at det omfatter transaktioner, 
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der medfører en varig ændring i de deltagende virksomheders kontrolforhold og dermed i markedets 

strukturer.”101 

Fusionsforordningens art. 3, stk. 1 har følgende ordlyd: 

”1. Der anses at foreligge en fusion, når en ændring af kontrolforholdene på et varigt grundlag beror 

på, a) at to eller flere hidtil uafhængige virksomheder eller dele af hidtil uafhængige virksomheder 

sammensmeltes til én virksomhed, eller b) at en eller flere personer, som allerede kontrollerer mindst 

en virksomhed, eller en eller flere virksomheder ved køb af andele eller aktiver, gennem aftale eller 

på anden vis erhverver den direkte eller indirekte kontrol over det hele eller dele af en eller flere 

andre virksomheder.” 

Fusionsforordningens art. 3, stk. 1, litra a omfatter de fusioner, hvor flere virksomheder bliver til en 

selvstændig juridisk enhed. Kontrolforholdene ved fusioner omfattet heraf vil ikke være afgørende, 

da der herved altid vil være tale om en fusion efter bestemmelsen102. Disse situationer vedrører 

heller ikke afhandlingens fokus, da minoritetsaktieposterhvervelser ikke omfattes. Art. 3, stk. 1, litra 

a vil således ikke behandles yderligere.  

Fusionsforordningens art. 3, stk. 1, litra b vedrører de situationer, hvor en virksomhed som led i et 

opkøb erhverver hele eller dele af en anden virksomhed. Det kommer til udtryk af bestemmelsens 

ordlyd, at betingelsen for at der foreligger fusion, netop er kontrolerhvervelse både i direkte eller 

indirekte form. Disse situationer er især relevante for minoritetsaktiepostserhvervelser, da disse i 

nogle situationer kan medføre både direkte og indirekte kontrol, og således omfattes af 

fusionskontrol. Overdragelsens procentandel er således ikke altid afgørende.  

2.4.2.1 Kontrolerhvervelse 

Kontrol opnås gennem rettigheder, aftaler eller på andre måder som påvirker virksomhedens drift. 

Dette er defineret i Fusionkontrolforordningens art. 3, stk. 2 og 3. Kontrolbegrebet skal fastlægges 

efter, om der er en mulighed for at udøve afgørende indflydelse på en virksomhed103. Det kræves 

                                                     
101 Rådets forordning (EF) nr. 139/2004 af 20. januar 2004 om kontrol med fusioner og 
virksomhedsovertagelser, præambel nr. 20. 
102 Bertelsen, Erik m.fl. 2013. Dansk fusionskontrol, s. 25. 
103 Bertelsen, Erik m.fl. 2013. Dansk fusionskontrol, s. 27.  
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således ikke, at muligheden rent faktisk udnyttes. Dette har Kommissionen fastlagt i en 

jurisdiktionsmeddelelse104. Overordnet kan det heraf udledes, at når en transaktion medfører en 

kontrolerhvervelse, vil denne skulle anmeldes til fusionskontrol.  

Kontrol kan forekomme i to former; enekontrol eller fælleskontrol105. Erhvervelse af enekontrol 

forekommer i de tilfælde, hvor en virksomhed overtager flertallet af stemmerettighederne i en 

anden virksomhed106. Den procentuelle andel af erhvervelsen er i sig selv ikke afgørende, når 

stemmerettighederne ikke medfører kontrol. Enekontrol kan dog som udgangspunkt ikke 

forekomme ved minoritetsaktiepostserhvervelser, da disse sjældent medfører flertallet af 

stemmerettighederne i virksomheden. Enekontrol behandles derfor ikke yderligere. 

Den type af kontrol som er mest relevant ved minoritetsaktiepostserhvervelser foreligger derved, 

når kontrollen udøves i fællesskab med andre virksomheder. Begrebet ”fælleskontrol” skal fortolkes 

således, at det foreligger, når flere virksomheder i forening skal nå til enighed for eksempelvis at 

fastlægge en anden virksomheds forretningsorienterede strategi107. 

Ved fælleskontrol er det ikke nødvendigt, at eksempelvis to virksomheder har lige antal stemmer. 

Såfremt en minoritetsaktionær på retligt eller faktisk grundlag har særlige rettigheder, som 

medfører afgørende indflydelse, vil der, på trods af minoritetsaktiepostens karakter, foreligge 

kontrol108.  

I nogle situationer kan der også være tale om fælleskontrol på et de-facto-grundlag, når de 

pågældende minoritetsaktionærer har så stærke fælles interesser, at de ved udøvelsen af deres 

rettigheder ikke går imod hinanden109. Situationen kræver dog, at pågældende virksomhed er ejet 

af flere minoritetsaktieaktionærer. For at der i konkurrenceretlig forstand kan foreligge kontrol i 

                                                     
104 2008/C 95/01 - Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning nr. 
139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser, pkt. 16. 
105 Bertelsen, Erik m.fl. 2013. Dansk fusionskontrol, s. 28. 
106 2008/C 95/01 - Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning nr. 
139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser, pkt. 56. 
107 Bertelsen, Erik m.fl. 2013. Dansk fusionskontrol, s. 39. 
108 2008/C 95/01 - Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning nr. 
139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser, pkt. 74 
109 2008/C 95/01 - Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning nr. 
139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser, pkt. 76. 
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form af fælles interesser, skal disse være konstante og samordnet110. Så længe der ikke foreligger 

samordnet og konstant koordinering, vil en minoritetsaktiepost i sådanne tilfælde ikke medføre 

kontrol, og derved skal erhvervelsen heraf heller ikke anmeldes.  

De rettigheder, som tilkommer en virksomhed ved en minoritetsaktieposterhvervelse, er afgørende 

for, om disse omfattes af fusionskontrol. Rettighederne vil herved være genstand for 

undersøgelse111.  

Sædvanlige minoritetsbeskyttelsesregler er ikke tilstrækkelige til at skabe fælleskontrol112. Som 

eksempel på sædvanlige minoritetsbeskyttelsesregler kan nævnes stemmerettigheder ved 

vedtægtsændringer, kapitalforhøjelser osv. Disse situationer har ikke afgørende indflydelse på 

virksomhedens forretningsorienterede strategi, men alene en beskyttelse af minoritetsaktionærers 

økonomiske interesser. Omvendt kan vetorettigheder, fremskaffet via minoritetsaktieposter, 

angående udpegning af daglig ledelse, godkendelse af budget og andre forhold vedrørende 

forretningsmæssig strategi, medføre kontrol, selvom det er en minoritetsaktiepost113. Dog vil det i 

de fleste tilfælde afgøres efter en konkret vurdering.  

EU-Kommissionen har i sin hvidbog om fusionskontrol givet et konkret eksempel på muligheden for, 

at en minoritetsaktieposterhverver kan påvirke de strategiske beslutninger, selvom denne kun er i 

besiddelse af en ikke-kontrollerende minoritetsaktiepost114. Eksemplet vedrører en sag om 

anmeldelsespligt, hvor man tillagde en eksisterende minoritetsaktiepost betydning. Her var 

vurderingen netop, at muligheden for at påvirke de strategiske beslutninger ikke indebar kontrol:  

” The remaining veto rights Toshiba holds pursuant to section […] of the GNF Formation Agreement 

[…] might allow Toshiba to block some specific decisions (such as the expansion into new business 

areas). However, these rights cannot be regarded as conferring control to Toshiba, since they 

                                                     
110 Bertelsen, Erik m.fl. 2013. Dansk fusionskontrol, s. 41. 
111 Bertelsen, Erik m.fl. 2013. Dansk fusionskontrol, s. 43. 
112 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard. 2014. EU-Konkurrenceret Almindelig del, s. 509. 
113 2008/C 95/01 - Kommissionens konsoliderede meddelelse om jurisdiktion efter Rådets forordning nr. 
139/2004 om kontrol med fusioner og virksomhedsoverdragelser, pkt. 65. 
114 White Paper. Towards more effective EU merger control. COM (2014) 449 final, pkt. 34. 
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correspond to veto rights normally accorded to minority shareholders in order to protect their 

financial interests as investors […]”115.  

Det kan heraf udledes, at vetorettigheder, i forhold til eksempelvis ledelsesret, budget samt 

forretnings- og strategiplanlægning, gør en transaktion af minoritetsaktieposter anmeldelsespligtig, 

da disse ikke kan anses for værende almindeligt tilhørende en minoritetsaktiepost. For sagens 

vedkommende var det altså afgørende, at vetorettighederne udelukkende var til for at beskytte 

minoritetsaktionærerne.  

Der har således været et konkurrencemæssigt hensyn ved denne afgrænsning. Hensynet betyder, 

at hvis minoritetsaktieposter medfører stemmerettigheder eller vetorettigheder til en af de 

ovennævnte forhold, skal erhvervelsen alligevel anmeldes. Dog kan der modsat argumenteres for, 

at konkurrencen alligevel kan begrænses betydeligt, når minoritetsaktiepostserhvervelser ikke 

medfører betydelig indflydelse. Dette forklares uddybende i afsnit 3.1 Theory of Harm. 

Disse retlige rammer om, hvornår en rettighed medfører anmeldelsespligt, vil en erhverver af 

minoritetsaktieposter have kendskab til. Dette kan medføre, at erhververen vil agere og 

koncentrere sin adfærd og beslutninger på en måde således, at erhvervelsen ikke er 

anmeldelsespligtig, selvom den potentielt kan skade konkurrencen væsentligt. Dette uddybes i det 

økonomiske kapitel om virksomhedernes adfærd.  

2.4.3 Ryanair/Aer Lingus-sagen 

Ryanair/Aer Lingus-sagen116 omhandlede netop minoritetsaktiepostserhvervelser i forhold til 

fusionsbegrebet. I denne dom blev det således også fastlagt, at retten til at udøve kontrol var af 

væsentlig betydning. Sagen er en appeldom til en sag117, hvor Kommissionen forbød den planlagte 

fusion mellem parterne, hvorefter Aer Lingus ønskede, at Ryanair skulle afhænde sin 

minoritetsandel på 29, 3 % som resultat af forbuddet. Dette havde Kommissionen ikke pålagt 

Ryanair at gøre, hvorfor Aer Lingus appellerede netop denne beslutning til EU-Domstolen.  

                                                     
115 COMP/M.4153 – Toshiba/Westinghouse, Kommissionens beslutning af 19. september 2006, pkt. 79. 
116 Ryanair mod Kommissionen, T-411/07, ECLI:EU:C:2008:535 
117 COMP/M.4439 – Ryanair/Aer Lingus, Kommissionens beslutning af 27. december 2007, præmis 9-10. 
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Ryanair erhvervede af flere omgange mindre kapitalandele i Aer Lingus med det formål at erhverve 

hele Aer Lingus på et ubestemt tidspunkt. Det forhold, at formålet var at erhverve hele selskabet, 

blev sagens omdrejningspunkt, nemlig hvorvidt disse mindre erhvervelser blev omfattet af 

fusionskontrol på trods af, at de i sig selv ikke udøvede kontrol. Disse erhvervelser bliver i dommen 

omtalt som en delvis gennemførelse af en fusion.  

I forbindelse med disse mindre erhvervelser påstår Aer Lingus, at Ryanair skader konkurrencen 

mellem dem, netop som resultat af minoritetsaktieposterne. Her kan nævnes forhold, som at 

Ryanair igennem deres minoritetsaktiepost fik adgang til Aer Lingus’ fortrolige strategiske planer og 

forretningshemmeligheder. Derudover har Ryanair blokeret en ekstraordinær beslutning 

vedrørende en kapitalforhøjelse i Aer Lingus118. Disse påstande afviser EU-Domstolen, da 

bevisførelse på disse punkter ikke ansås for værende holdbare119, hvilket dog må vurderes til ikke at 

være ensbetydende med, at de ellers ville tillades. På den anden side har EU-Domstolen, som 

nævnt tidligere, erkendt, at der generelt er en risiko for konkurrencefordrejning ved 

minoritetsaktieposter. 

EU-Domstolen udtaler, at: ”Ved enhver transaktion eller række af transaktioner, der således 

gennemfører »en ændring af kontrolforholdene på et varigt grundlag«, der giver »mulighed for at få 

afgørende indflydelse på virksomhedens drift«, anses der at foreligge en fusion […]. Bortset fra 

tilfælde af en fusion, som indebærer ophævelse af en af de to pågældende virksomheder, skal 

Kommissionen således vurdere, om gennemførelsen af fusionen medfører, at den ene af de 

pågældende virksomheder tildeles en kontrolbeføjelse, som den ikke havde før, […]”120. Det 

bemærkes, at en række af transaktioner, eksempelvis i form af minoritetsaktieposter, kan medføre 

fusionsanmeldelse, hvis disse medfører kontrolbeføjelser over en hidtidig uafhængig konkurrent.  

EU-Domstolen bemærker hertil: ”Eftersom Ryanair ikke har erhvervet en faktisk kontrol over Aer 

Lingus, kan den omtvistede kapitalandel ikke sidestilles med en »fusion«, der »allerede er 

gennemført«, selv om den operation, hvori denne andel indgår, er blevet erklæret uforenelig med 

                                                     
118 Ryanair mod Kommissionen, T-411/07, ECLI:EU:C:2008:535, præmis 46. 
119 Ryanair mod Kommissionen, T-411/07, ECLI:EU:C:2008:535, præmis 67-73. 
120 Ryanair mod Kommissionen, T-411/07, ECLI:EU:C:2008:535, præmis 63. 
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fællesmarkedet”121. Retten afviste derved Aer Lingus’ appel og bekræftede, at Kommissionen var 

berettiget i deres afvisning af appellen om, at Kommissionen ikke kunne pålægge Ryanair at 

afhænde sin minoritetsandel på 29,3 % hos Aer Lingus i henhold til fusionsreglerne. 

Appellen fastlagde således holdningen til ikke-kontrollerende minoritetsaktieposter i henhold til EU-

fusionsreglerne. EU-Domstolen tydeliggør, at efter Fusionsforordningen, så er 

minoritetsaktiepostserhvervelser kun anmeldelsespligtige, hvis de giver erhververen faktisk eller 

retlig kontrol. Ydermere er det interessante forhold, at Kommissionen ikke har kompetence til at 

pålægge Ryanair at afhænde sine minoritetsaktieposter. Sagsøger henviser i den forbindelse til 

tidligere sager, hvor Kommissionen tidligere har pålagt afhændelse122. Det var imidlertid kun muligt 

for Kommissionen at pålægge afhændelse i disse sager, fordi hele erhvervelsen var gennemført, 

hvorefter fusionen blev erklæret uforenelig med det indre marked efter Fusionsforordningen. I 

Ryanair/Aer Lingus-sagen var fusionen ikke gennemført, hvorfor Kommissionen ikke havde hjemmel 

til at kræve afhændelse123.  

2.5 Kommissionens kompetencer 

Eftersom det ovenfor er konstateret, at gældende ret ikke kan udgøre et effektivt 

reguleringsværktøj, anses det for værende relevant at undersøge, hvilke handlemuligheder 

Kommissionen har i forbindelse med håndhævelse af konkurrencereglerne. Dette vil yderligere blive 

anvendt i afhandlingens retspolitiske afsnit. 

Forordningen Rfo 1/2003124 har etableret en decentral anvendelse af TEUF art. 101 og 102125.  

Virksomhederne skal altså umiddelbart selv vurdere, om erhvervelsen af en bestemt andel i en 

anden virksomhed skal anmeldes. Decentraliseringen kan opdeles i to niveauer. Først og fremmest 

skal dominerende virksomheders adfærd efter TEUF art. 102 ikke længere forhåndsgodkendes. 

Udviklingen har nemlig medført, at virksomhederne selv skal foretage vurderingen af, om man 

overtræder konkurrencereglerne. Dette har naturligvis medført en væsentlig lettelse af 

                                                     
121 Ryanair mod Kommissionen, T-411/07, ECLI:EU:C:2008:535, præmis 85. 
122 COMP/M.2416 – Tetra Laval/Sidel, Kommissionens beslutning af 1. januar 2003. 
123 Ryanair mod Kommissionen, T-411/07, ECLI:EU:C:2008:535, præmis 82. 
124 Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i 
traktatens artikel 81 og 82. 
125 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard. 2014. EU-Konkurrenceret Almindelig del, s. 551. 
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Kommissionens arbejdsbyrde. Ulempen kan dog være, at virksomhederne potentielt tilbageholder 

information, hvortil effektivitetsprincippet ikke umiddelbart efterleves. Forskydningen af ansvaret 

fra Kommissionen til virksomhederne burde derimod have forstørret virksomhedernes incitament 

til at opfylde deres oplysningspligt, da de ved undladelse vil kunne mødes af sanktioner.  

EU-konkurrencereglerne er umiddelbart skruet sådan sammen, at Kommissionen alligevel vil have 

en række muligheder i forhold til håndhævelse. Disse muligheder er fastlagt i Forordning Rfo 

1/2003 kapitel 3.  

Først og fremmest fremkommer det af Forordningens art. 7, stk. 1, at i de tilfælde, hvor 

Kommissionen konstaterer en overtrædelses af TEUF art. 101 og 102, kan man ved afgørelse 

pålægge deltagende virksomheder, at overtrædelsen bringes til ophør. Dette betinges af, at der vil 

være en væsentlig risiko for, at overtrædelsen vedvarer, hvis minoritetsaktieposten fastholdes. Det 

er umiddelbart interessant, hvorledes denne konstateres i praksis. Som udgangspunkt skal 

Kommissionen selv konstatere en overtrædelse, før denne medfører konsekvenser for de 

medvirkende virksomheder. Udover Kommissionens egen konstatering, kan denne også 

fremkomme ved klage fra tredjepart.  

Samme bestemmelse hjemler samtidig en mulighed for Kommissionen til ved afgørelse at pålægge 

de medvirkende virksomheder enhver forpligtelse af adfærdsregulerende eller strukturel karakter, 

som er passende og nødvendig for at bringe overtrædelsen til ophør, således at 

proportionalitetsprincippet opfyldes126. Det forhold, at Kommissionen har mulighed for at pålægge 

virksomhederne strukturelle foranstaltninger, er også en udvikling, som er resultat af nævnte 

forordning, da det ikke tidligere har været muligt127. I forhold til minoritetsaktiepostserhvervelser 

hos konkurrenter, hvor dette begrænser konkurrencen, kan Kommissionen således beslutte, at 

virksomhedernes erhvervelser bringes til ophør. Kommissionen har således mulighed for at kræve 

en hel eller delvis afhændelse af enhver minoritetsaktiepost for at forhindre fremadrettet skade, 

som den erhvervende virksomhed har erhvervet.  

                                                     
126 Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i 
traktatens artikel 81 og 82, præambel nr. 12. 
127 Fejø, Jens & Ølykke, Grith Skovgaard. 2014. EU-Konkurrenceret Almindelig del, s. 561. 



Side 53 af 119 
 

I de tilfælde, hvor Kommissionen konstaterer en konkurrencebegrænsende adfærd enten på egen 

vis eller ved klage, fastlægger forordning Rfo 1/2003 kapitel 5 de undersøgelsesbeføjelser, som 

Kommissionen kan bruge. Det skal kort nævnes, at Kommissionen eksempelvis kan begære om 

oplysninger fra de medvirkende virksomheder128, indhente relevante udtalelser fra for eksempel 

ansatte129 samt foretage kontrolundersøgelser, såkaldte ”Dawn Raids”130. Disse 

undersøgelsesbeføjelser giver således Kommissionen redskaberne til at undersøge, konstatere og 

forhindre konkurrencebegrænsende adfærd som følge af eksempelvis 

minoritetsaktieposterhvervelser.  

Konstateringsproceduren kan som nævnt forvolde problemer ift. efterlevelsen af 

konkurrencerettens formål. Virksomhederne kan potentielt have et øget incitament til at 

tilbageholde informationer om deres ageren på markedet, hvilket ville kunne skade den effektive 

konkurrence. Dette er særdeles relevant ved minoritetsaktieposterhvervelser, da disse ikke 

umiddelbart skal anmeldes til Kommissionen eller de nationale konkurrencemyndigheder. Det er 

således relevant, hvorvidt der er behov for regulering og etablering af kontrolforanstaltninger på 

minoritetsaktieposterhvervelser. I afhandlingens retspolitiske analyse af minoritetsaktieposter 

søges det belyst, hvorledes Kommissionen vha. eventuel regulering af 

minoritetsaktieposterhvervelser kan sikre den effektive konkurrence på det indre marked.  

2.6 Juridisk delkonklusion 

Det kan konkluderende siges, at der i det juridiske kapitel er fundet frem til, at regulering af 

minoritetsaktieposterhvervelser efter EU-konkurrencereglerne, navnlig TEUF art. 101, 102 og 

fusionskontrolreglerne, kun i begrænset omfang er anvendelig. Det konstateres i afsnit 2.2 

Anvendelsen af TEUF art. 101, at minoritetsaktieposterhvervelser opfylder alle kumulative 

betingelser for anvendelse af TEUF art. 101, undtagen fastlæggelsen af den 

konkurrencebegrænsende virkning. For fastlæggelse af en konkurrencebegrænsende virkning i 

                                                     
128 Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i 
traktatens artikel 81 og 82, art. 18. 
129 Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i 
traktatens artikel 81 og 82, art. 19. 
130 Rådets forordning (EF) nr. 1/2003 af 16. december 2002 om gennemførelse af konkurrencereglerne i 
traktatens artikel 81 og 82, art. 20. 
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henhold til TEUF art. 101 er det en nødvendighed, at erhvervelsen suppleres med aftaler og 

rettigheder, som kan gøre erhvervelsen til genstand for en overtrædelse efter TEUF art. 101. TEUF 

art. 101 kan derfor ikke anses for at være en reguleringsramme for minoritetsaktieposterhvervelser 

i EU.  

Det kan på baggrund af analysen af TEUF art. 102 konkluderes, at virksomheder kan erhverve 

minoritetsaktieposter, uden at disse umiddelbart vil føre til misbrug af en dominerende stilling i 

henhold til TEUF art. 102. Minoritetsaktieposterhvervelser omfattes ikke af denne bestemmelse, 

eftersom erhvervelsen efter sin genstand ikke udgør et misbrug. Dette er på trods af 

sandsynligheden for misbrug og konkurrencebegrænsende aftaler, som erhvervelsen kan medvirke. 

TEUF art. 102 er således ikke en effektiv reguleringsramme for minoritetsaktieposter i EU.  

I forbindelse med fusionskontrolreglerne i Fusionsforordningen kan det konstateres, at disse regler 

kun er anvendelige ved tilfælde, hvor den erhvervende virksomhed får væsentlig eller de-facto-

kontrol. Dette er umiddelbart en begrænsning af anvendeligheden af fusionskontrolreglerne, da det 

blev konstateret, at selve erhvervelsen ikke er omfattet. Det er afgørende for 

fusionskontrolreglernes anvendelse, at der foreligger væsentlig eller de-facto-kontrol i form af 

øvrige rettigheder såsom forkøbsrettigheder samt stemme- og vetorettigheder. Disse rettigheder 

karakteriseres ved at tillægge erhververen mere indflydelse end den almindelige 

minoritetsbeskyttelse, eksempelvis i form af påvirkning af den erhvervedes kommercielle strategi 

og adfærd. Dette medfører, at Fusionsforordningen grundlæggende ikke er et tilstrækkelig effektivt 

regelsæt til regulering af minoritetsaktieposter. 

Efter gældende ret findes ingen anmeldelsespligt ved minoritetsaktiepostserhvervelser, hvorfor det 

vurderes, at den manglende regulering er bekymrende. Kommissionen har derimod en række 

undersøgelsesbeføjelser i forhold til minoritetsaktiepostserhvervelser. Kommissionens kompetence 

forudsætter dog, at erhvervelsen samt den eventuelle overtrædelse af EU-konkurrencereglerne, 

først skal kunne konstateres. Eftersom der ikke er anmeldelsespligt, kan flere erhvervelser derved 

finde sted, uden disse behandles.  

Dette rejser således spørgsmål om, hvorvidt EU i forlængelse af EU-konkurrenceretten kan efterleve 

sit ansvar om at beskytte konkurrencen og forbrugerne mod konkurrencebegrænsende adfærd i 
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det indre marked. Denne manglende regulering af minoritetsaktieposter på EU-niveau øger truslen 

for udnyttelse af konkurrencen og forbrugerne i det indre marked. Problematiske 

minoritetsaktieposter gør det således besværligt, hvis ikke umuligt, for EU at identificere og 

kontrollere disse pga. det eksisterende tomrum i EU-konkurrenceretten.   
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Kapitel 3 – Økonomisk 
3.1 Theory of harm 

Virksomhedsoverdragelser er en grundlæggende del af det indre marked og samhandlen på tværs 

af medlemslandene, uafhængigt om det indebærer en hel eller delvis erhvervelse af en virksomhed. 

Som nævnt tidligere vil det gennemgående emne for denne afhandling være erhvervelse af 

horisontale ikke-kontrollerende minoritetsaktieposter.  

Det vil i denne sammenhæng belyses, hvorledes denne type transaktioner potentielt kan begrænse 

konkurrencen i det indre marked fra et økonomisk perspektiv.  

3.1.1 Horisontale minoritetsaktieposter 

Ved horisontale minoritetsaktieposter forstås erhvervelse af minoritetsaktieposter hos en 

konkurrent, som agerer på samme produktmarked som erhververen.131 Erhvervelsen kan medføre, 

at virksomhederne efter transaktionen ændrer markedsadfærd som resultat af de ændrede 

økonomiske incitamenter hos både den erhvervede og erhververen af minoritetsaktieposterne. 

Denne type af erhvervelser er særdeles relevante, da samtlige studier inden for bil- og flyindustrien 

samt den finansielle industri har vist, at horisontale minoritetsaktieposter har medvirket til at 

forhøje priser og nedsænke forbrugervelfærden. Minoritetsaktieposterhvervelser opstiller 

forskelligartede problemstillinger, hvoraf parternes økonomiske incitamenter og markedsadfærd vil 

fremhæves i det følgende.  

3.1.1.1 Konkurrencebegrænsning og ændring af prisincitamenter 

Ifølge økonomisk teori er virksomheder profitmaksimerende og vil derfor altid sætte en 

profitmaksimerende pris på markedet. Minoritetsaktieposter hos den nærmeste konkurrent kan 

dog være med til at ændre virksomhedernes incitamenter på markedet.  

                                                     
131 2004/C 31/0 - Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med 
fusioner og virksomhedsovertagelser, pkt. 5. 
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Det er bevist i samtlige studier gennemført inden for fusioner, at når to forhenværende 

konkurrenter fusionerer, vil det sandsynligvis føre til prisstigninger på produktmarkedet, hvor 

virksomhederne før var i tæt konkurrence. Disse bemærkelsesværdige prisstigninger i studierne var 

som følge af formindskelsen af konkurrencen på markedet. Det er derfor interessant, om 

minoritetsaktieposterhvervelser teoretisk set på samme vilkår vil føre til prisstigninger på de 

markeder, hvor disse finder sted. For at illustrere hvorledes de økonomiske incitamenter, herunder 

markedsstrukturen, potentielt ændres efter sådanne transaktioner, vil der opstilles et fiktivt 

eksempel nedenfor.  

Antag at virksomhed A erhverver 25 % af aktiekapitalen hos konkurrenten virksomhed B, hvor der 

eksisterer produktsubstitution mellem de leverede ydelser. Virksomhed A har før transaktionen 

1100 kunder, hvor hver kunde betaler 10 kr. for virksomhed A’s ydelse. Virksomhed B leverer 

ligeledes en lignende ydelse til 10 kr. per ydelse. Virksomhed A ønsker efter transaktionen at lave 

en prisstigning og herved øge sit overskud. Virksomhed A forudser, at ca. 100 kunder vil vælge at 

skifte som følge af en prisforhøjelse på 1 kr. Både virksomhed A og virksomhed B eksisterer i et højt 

koncentreret marked, hvor der er få andre virksomheder, som leverer lignende ydelser. Virksomhed 

A forventer derfor, at omkring 50 af de forrige kunder vil skifte til virksomhed B, mens de øvrige 50 

vil søge hen til de øvrige virksomheder på markedet. Resultatet af denne prisforøgelse hos 

virksomhed A medfører derfor følgende:  

• Tabt overskud som resultat af mistede kunder: 100 * 10 kr. = 1000 kr. 

• Merindtjening fra resterende 1000 loyale kunder: 1000 * 1 = 1000 kr. 

• Andel for virksomhed B’s nyligt erhvervede kunder: 25 % * 50 * 1 kr. = 12, 5 kr.  

• Nettoindtjening for virksomhed A efter prisændring: 1000 – 1000 + 12, 5 = 12, 5 kr.  
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Det kan hermed konkluderes, at virksomhed A som følge af internaliseringen af den gennemførte 

prisstigning vil få en merindtjening. Det illustreres i nedenstående figur.  

  

Figur 1 – Illustration af processen ved minoritetsaktieposterhvervelser. 

Selvom ovenstående eksempel blot er et fiktivt eksempel, er det bevist af samtlige internationale 

studier, at horisontale minoritetsaktieposter kan føre til prisstigninger, reduktion af 

forbrugervelfærden og nedsættelse af konkurrencen. Konkurrencepåvirkningen af 

minoritetsaktieposter vil i nedenstående afsnit belyses ved hjælp af disse internationale studier. 

Det er desværre grundet den begrænsede tilgængelighed af data ikke muligt at foretage en 

empirisk analyse, men der vil derimod i denne sammenhæng gøres brug af resultater fra 

internationale studier på området.  

Mulige konkurrencebegrænsninger ved minoritetsaktiepostserhvervelser er i et empirisk studium 

herom undersøgt af økonomerne Amrita Nain og Yain Wang. De kan i studiet om 

minoritetsaktieposter på det amerikanske marked, navnlig den amerikanske produktionsindustri, 

konstatere, at erhvervelser hos konkurrenter unilateralt formindsker konkurrencen og opfordrer 
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virksomhederne til samordnet praksis.132 Der konkluderes i deres studium, at horisontale 

minoritetsaktieposter tilgodeser konkurrentens interesse positivt, mens forbrugerne påvirkes 

negativt; især på markeder med lav markedskoncentration.133 De fastlægger således, at horisontale 

minoritetsaktieposter kan reducere konkurrencen på markedet.  

Det blev i det omfattende empiriske studium undersøgt, hvilken virkning erhvervelserne havde på 

Producer Price Index, som måler den gennemsnitlige ændring i salgspriserne.134 Det kunne således 

konkluderes, at der fandtes en væsentlig sammenhæng mellem minoritetsaktiepostserhvervelsen 

og de efterfølgende prisfastsættelser. Selvom internalisering som udgangspunkt set fra et 

konkurrenceretligt perspektiv ikke er stridende, er det problematisk set fra et samfundsperspektiv, 

da det potentielt vil føre til en situation som fremlagt i figur 1, hvor den erhvervende virksomhed 

kan gennemføre prisstigning på bekostning af forbrugerne.  

Forskningsarbejdet udarbejdet af Steven C. Salop og Daniel P. O’Brien undersøger to forskellige 

elementer af minoritetsaktieposterhvervelser, navnlig den finansielle interesse og indflydelsen samt 

rettigheder, som erhverves. De finder frem til, at virksomhedernes incitament til at gennemføre 

prisstigninger på markedet efter erhvervelsen af en minoritetsaktiepost hos en konkurrerende 

virksomhed forudsætter, at der eksisterer adgangsbarrierer på markedet. Denne forudsætning er 

imidlertid ikke indlysende i processen i figur 1. De finder således frem til, at prisændringstruslen 

efter erhvervelsen af minoritetsaktieposter hos en konkurrent kun kan være pålidelig, hvis der 

eksisterer høje adgangsbarrierer på markedet.135 Denne trussel vil være svag, hvis der eksisterer 

lave adgangsbarrierer på markedet, da virksomheden med minoritetsaktieposter vil blive 

udkonkurreret ved gennemførsel af en prisstigning.136 Dette kan ligeledes have indflydelse på 

nærværende afsnit, da bl.a. kendskabet til forbrugernes adfærd besværliggøres ved flere 

                                                     
132 Nain, Amrita & Wang, Yan. 2018. The Product Market Impact of Minority Stake Acquisitions, s. 840-842. 
133 Nain, Amrita & Wang, Yan. 2018. The Product Market Impact of Minority Stake Acquisitions, s. 842.  
134 Nain, Amrita & Wang, Yan. 2018. The Product Market Impact of Minority Stake Acquisitions, s. 841. 
135 Dubrow, B. Jon. 2001. Challenging the Economic Incentives Analysis of Competitive Effects in Acquisitions 
of Passive Minority Equity Interests, s. 21. 
136 Dubrow, B. Jon. 2001. Challenging the Economic Incentives Analysis of Competitive Effects in Acquisitions 
of Passive Minority Equity Interests, s. 21. 
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konkurrenter. Den negative påvirkning af forbrugervelfærden vil således være størst, når 

eksempelvis antallet af virksomheder på markedet er lavt. 

3.1.2 Minoritetsaktieposter og priskonkurrence 

Minoritetsaktieposter kan som nævnt tidligere potentielt påvirke virksomheders 

incitamentsstruktur, herunder prisfastsættelse. Dette kan have en væsentlig betydning for deres 

prispolitik på markedet, hvilket vil belyses i nærværende afsnit.  

Price Pressure Index (herefter PPI) eller prisændringspresset forklarer virksomhedernes incitament 

til at gennemføre en prisændring som følge af omstruktureringer eller øvrige markedsfaktorer. Der 

tages i nedenstående præsentation af virksomhedernes prisændringspres udgangspunkt i, at 

virksomhedernes produkter er substituerbare. Det antages derudover, at virksomhederne er 

symmetriske med identiske pris- og omkostningsfunktioner som de øvrige konkurrenter på 

markedet. PPI kan således illustreres ved følgende udtryk:137 

PPI∆ for virksomhed A: 

𝛽 𝛿𝑏𝑎 (𝑃𝑏 − 𝐶𝑏)/𝐶𝑎  

Virksomhed A, som erhverver en minoritetsaktiepost hos en konkurrerende virksomhed, kan som 

nævnt potentielt internalisere sit tab ved en prisforøgelse. Virksomhed A vil således have en 

interesse i virksomhed B’s profit efter en minoritetsaktieposterhvervelse. Virksomhed B’s 

profitfunktion vil i nærværende tilfælde blive betegnet som beta β. Prisforøgelser kan som nævnt i 

oligopolitiske markeder resultere i tabte kunder, da forbrugerne vil skifte til en anden virksomhed 

ved en prisstigning. Profitten, som virksomhed A mister ved en prisstigning, vil således blive 

omdirigeret til virksomhed B. Den omdirigerede indtægt fra virksomhed A vil i virksomhed B i 

nærværende tilfælde blive betegnet som delta δba.
138 Incitamentet til at øge priserne på markedet 

                                                     
137 Salop, C. Steven & O’Brien, P. Daniel. 2000. Competitive Effects of Partial Ownership: 
Financial Interest and Corporate Control, s. 599. 
138 Salop, C. Steven & O’Brien, P. Daniel. 2000. Competitive Effects of Partial Ownership: 
Financial Interest and Corporate Control, s. 598. 
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som følge af en minoritetsaktieposterhvervelse afhænger bl.a. også af den erhvervede virksomheds 

profitmargen. Profitmargenen i nærværende tilfælde fastsættes som 
(𝑃𝑎−𝐶𝑎)

𝐶𝑎
  for virksomhed A.  

Ovenstående giver anledning til at vurdere, hvilke overvejelser virksomhederne har, når disse 

forhøjer prisen som led i en minoritetsaktieposterhvervelse. Førend virksomhederne vil have 

incitament til at forhøje prisen, skal det være økonomisk fordelagtigt for disse. Hvis den erhvervede 

virksomhed eksempelvis er mindre profiterende, vil incitamentet til at forhøje prisen heller ikke 

være betydende. Formlen skal således være en indikation på de overvejelser, som en erhverver vil 

have i forbindelse med en eventuel due diligence. Ved erhvervelsen opnår erhververen således en 

delvis finansiel interesse, som ændrer dennes incitamenter.139 I en horisontal overtagelse kan dens 

incitamenter ændre sig på en konkurrencebegrænsende måde.  

Trods de forsimplende antagelser såsom identiske pris- og omkostningsfunktioner viser 

ovenstående, at virksomheder efter erhvervelse af en minoritetsaktiepost hos en konkurrent 

potentielt vil have incitament til at øge prisen.140  

3.1.2.1 Herfindahl-Hirschman Index 

3.1.2.1.1 HHI – Den traditionelle model 

Herfindahl-Hirschman Index (herefter HHI) er et indeks, hvorudfra det er muligt at beregne 

konkurrencepresset på et marked eller en industri på baggrund af virksomhedernes 

markedskoncentration.141 Dette økonomiske værktøj blev udviklet af økonomerne Orris C. 

Herfindahl og Albert O. Hirschman og er en udbredt metode, som har mange praktiske fordele. 

Indekset anvendes af statslige organisationer, herunder hos konkurrencemyndighederne, for at få 

en førsteindikation af, hvilken effekt en eventuel fusion eller delvis virksomhedsovertagelse vil 

betyde for markedsstrukturen. HHI-beregningen udtrykkes på følgende måde:  

                                                     
139 Salop, C. Steven & O’Brien, P. Daniel. 2000. Competitive Effects of Partial Ownership: 
Financial Interest and Corporate Control, s. 602-603. 
140 Salop, C. Steven & O’Brien, P. Daniel. 2000. Competitive Effects of Partial Ownership: 
Financial Interest and Corporate Control, s. 599. 
141 https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/Herfindahl-Hirschman-index/623392, den 12. maj 
2018. Duignan, Brian & Bondarenko, Peter. 2017. Herfindahl-Hirschman index (HHI). 

https://academic.eb.com/levels/collegiate/article/Herfindahl-Hirschman-index/623392
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𝐻𝐻𝐼 =  ∑ 𝑆𝑖
2

𝑛

𝑖=1

  

I ovenstående udtryk er Si defineret som virksomheden i markedsandel på det pågældende marked, 

hvor n betegner alle virksomheder på markedet, eksempelvis ved tilfælde af et marked, hvor der 

kun eksisterer én virksomhed med 100 % af markedsandelene. Dette markeds HHI vil være på 

10.000 (1002), det vil sige den størst mulige.  

Kommissionen anvender HHI i deres vurderinger af fusioner og har i denne forbindelse inkluderet 

denne i deres retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner. Kommissionen fastlægger 

følgende forholdsregler ved vurdering af HHI ved fusioner:142  

1) Det er usandsynligt at påvise horisontale konkurrencemæssige problemer på et marked med 

et HHI på under 1000. Sådanne markeder vil normalt ikke kræve en indgående undersøgelse. 

2) Det er også usandsynligt at påvise horisontale konkurrencemæssige problemer ved et HHI på 

mellem 1000 og 2000 og et delta under 250 eller et HHI på over 2000 og et delta under 150. 

Selvom de ovenstående retningslinjer vedrører fusioner, er det interessant, hvorvidt en 

minoritetsaktiepost vil kunne påvirke markedsstrukturen. Det er dog ikke muligt at anvende den 

traditionelle HHI ved undersøgelse af minoritetsaktieposterhvervelser. Derfor har økonomen Steven 

C. Salop i forbindelse med sit forskningsarbejde på minoritetsaktieposter og deres 

konkurrencemæssige påvirkning udviklet en ’modificeret’ udgave af den traditionelle HHI-model. 

Denne modificerede model vil belyses i det følgende.  

3.1.2.1.2 Modificerede Herfindahl-Hirschman Index 

Den modificerede Herfindahl-Hirschman Indeks bruges til at beregne den ændring, der vil være i 

markedsstrukturen efter en minoritetsaktieposterhvervelse. Denne ændring eller delta i 

markedsstrukturen er foreskrevet på følgende måde:  

𝑀𝐻𝐻𝐼 ∆ =  𝛽 ∗ 𝑆𝑖  

                                                     
142 2004/C 31/0 - Retningslinjer for vurdering af horisontale fusioner efter Rådets forordning om kontrol med 
fusioner og virksomhedsovertagelser, pkt. 19-20. 
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I dette tilfælde er Beta β den erhvervede minoritetsaktiepost hos konkurrenten og S i den 

erhvervede virksomheds markedsandel. Markedsstrukturen, herunder hvordan markedsandelene 

er fordelt på markedet samt størrelsen af den erhvervede aktieandel, er af afgørende betydning. 

For en ikke-kontrollerende minoritetsaktieposterhvervelse efter Kommissionens fastlagte 

retningslinjer skal der således som følge af erhvervelsen være en ændring i MHHI delta på over 250 

i et marked med en HHI på mellem 1000 og 2000, mens der blot skal være en ændring i MHHI delta 

på 150 i et marked med en HHI over 2000. I oligopolistiske markedsstrukturer, hvor to eller flere 

dominerende virksomheder agerer, vil der som følge af en minoritetsaktieposterhvervelse 

potentielt ske en betydelig ændring i MHHI delta, hvilket kan være med til at skabe 

konkurrencemæssig bekymring.  

3.2 Incitamentteori 

Transparens og gensidig dialog mellem lovgiver og virksomhederne kan være nødvendig for 

vedligeholdelse af den effektive konkurrence og undgåelse af konkurrencefordrejende adfærd fra 

virksomhederne. Imidlertid eksisterer derimod asymmetrisk informationsdeling mellem lovgiver og 

virksomhederne, som opportunistiske virksomheder kan udnytte til at fordreje konkurrencen ved 

minoritetsaktieposterhvervelser. Dette er bemærkelsesværdigt, da virksomhederne ved 

minoritetsaktieposterhvervelser ikke har en anmeldelsespligt over for Kommissionen, som anført i 

det juridiske kapitel. Som præsenteret i det tidligere afsnit 3.1 Theory of Harm kan disse 

transaktioner – trods deres begrænsede størrelse – have konkurrenceforvridende virkninger på 

markedet. Det er derfor afgørende for lovgiver, at virksomhedernes incitamentsstruktur 

kontrolleres, således at de ikke skader den effektive konkurrence og forværrer forbrugervelfærden 

på de pågældende markeder, de opererer på. Principal-agent-teorien og de underliggende 

principper vil hertil blive anvendt til at belyse incitamentsstrukturen mellem lovgiver og 

virksomhederne.  

3.2.1 Principal-agent-teorien 

Principal-agent-teorien har som nævnt tidligere sin oprindelse i den ny institutionelle økonomiske 

teori og bygger grundlæggende på antagelserne om eksistensen af begrænset rationalitet og 
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opportunistisk adfærd.143 Som udgangspunkt bør teorien anvendes i et over- og underordnet 

forhold, såsom arbejdsgiver og arbejdstager eller franchisegiver og franchisetager. Teorien kræver, 

at agenten har en opgaveudførende forpligtelse over for principalen. Det vil ikke gælde i forholdet 

mellem lovgiver, principalen, og virksomhederne, agenten, da disse to ikke skal udføre en opgave 

på vegne af lovgiver. Agenten vil dog stadig have en forpligtelse over for lovgiver i form af 

efterlevelse af lovgivningen. Helt generelt mener vi derved ikke, at principal-agent-teorien kan 

anvendes direkte. På trods af det vil vi alligevel argumentere for, at principperne i teorien kan 

analysere forholdet og adfærden mellem lovgiver og virksomhederne. Teorien anvendes således fra 

en alternativ tilgang, velvidende at dette kan kritiseres, da alle teoriens forudsætninger ikke er 

opfyldt i nærværende situation. 

Generelt undersøger man i principal-agent-teorien tilstedeværelsen af asymmetriske 

informationsdeling mellem principalen og agenten, og overordnet målkonklift mellem principalen 

og agenten.144 Ved nærværende analyse af minoritetsaktieposter er det således muligt at drage 

paralleller til et principal-agent-teoretisk problem, da der kan argumenteres for, at 

minoritetsaktieposterhvervelser kan medføre asymmetrisk informationsdeling og målkonflikt. Dette 

består i, at henholdsvis lovgiver og virksomhed har forskellige mål og interesser, hvad angår den 

effektive konkurrence og forbrugerhensynet. 

Grundlæggende udspringer det principal-agent-teoretiske problem af antagelserne om, at parterne 

er profit- og egennyttemaksimerende145 i nærværende problemstilling og tilstedeværelse af 

asymmetrisk informationsdeling, der skyldes, at agenten har bedre kendskab til sin indsats end 

principalen,146 hvilket i nærværende problemstilling udspringer af den manglende anmeldelsespligt 

til konkurrencemyndighederne. Ovenstående problemstillinger vil uddybende blive belyst i 

nedenstående analyse.  

                                                     
143 Hendrikse, George. 2003. Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and 
Strategy, s. 26. 
144 Hendrikse, George. 2003. Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and 
Strategy, s. 93. 
145 Laffont, Jean-Jacques & Martimont, David. 2001. The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model, s. 
251. 
146 Hendrikse, George. 2003. Economics and Management of Organizations: Co-ordination, Motivation and 
Strategy, s. 92. 
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3.2.2 Modstridende interesser 

Som nævnt er virksomhederne profit- og egennyttemaksimerende, hvorimod lovgiver har interesse 

i myndighedsudøvelse, herunder beskyttelsen af forbrugerne, hvorfor disse parter vil have 

modstridende interesser. Ved minoritetsaktieposterhvervelser er det i lovgivers interesse, at 

konkurrencen på det pågældende marked ikke fordrejes som følge af transaktionen. Det vil i denne 

sammenhæng være relevant at anvende rational-choice-teorien, som skal belyse lovgivers og 

virksomhedernes præferencer ved en minoritetsaktieposttransaktion. Rational-choice-teorien eller 

rationel adfærd er udbredt i økonomisk teori og forudsætter, at individer træffer deres valg på 

baggrund af deres præferencer og valgmuligheder med den givne information.147  

3.2.2.1 Lovgivers interesser 

Lovgiver i nærværende afhandling vil defineres som den Europæiske Union. Lovgiver er 

grundlæggende interesseret i at eliminere konkurrenceforvridning samt fremme et frit 

velfungerende og dynamisk marked. Forbrugervelfærden er som nævnt tidligere et kerneområde, 

som EU ved hjælp af deres konkurrenceretlige tiltag ønsker at beskytte mod 

konkurrencehæmmende virkninger af opportunistiske virksomheder. Overordnet set er det i 

lovgivers interesse, at virksomhederne efter gennemførsel af minoritetsaktieposterhvervelser ikke 

hæmmer eller forvrider konkurrencen på bekostning af forbrugerne. Det står klart i principal-agent-

teoretisk henseende, at lovgiver ikke er velinformeret om minoritetsaktieposterhvervelser, da 

virksomhederne ikke behøver at informere denne. Det er med til at skabe asymmetrisk 

informationsdeling og potentielt et moral hazard-problem.  

Det kan derfor være afgørende for lovgiver at kontrollere virksomhedernes adfærd og incitamenter 

ved minoritetsaktieposterhvervelser. Det forventes således af virksomhederne, at de faciliterer et 

frit og velfungerende marked, hvor forbrugerne ikke udnyttes til fordel for én eller flere 

virksomheders økonomiske interesser. Lovgivers mål er således overordnet set at 

velfærdsmaksimere. For at opnå dette mål kan lovgiver dog være nødsaget til enten at opstille 

afskrækkende tiltag såsom sanktioner eller etablere foranstaltninger, som monitorerer 

virksomhedernes handlinger. Lovgiver er interesseret i at beskytte konkurrencen og 

                                                     
147http://www.blackwellreference.com/subscriber/tocnode.html?id=g9780631233176_chunk_g9781405100
13720_ss1-2, den 12. maj 2018. Freeman, Edward R. Rational Choice Theory. 

http://www.blackwellreference.com/subscriber/tocnode.html?id=g9780631233176_chunk_g978140510013720_ss1-2
http://www.blackwellreference.com/subscriber/tocnode.html?id=g9780631233176_chunk_g978140510013720_ss1-2
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forbrugervelfærden, hvorved disse muligheder ikke fandtes efter gældende ret. Disse tiltag som 

lovgiver kan tages i brug for at ændre virksomhedernes incitamentsstruktur, således at de ikke efter 

minoritetsaktieposterhvervelsen udnytter denne til at drage økonomisk fortjeneste. Det vil belyses i 

de senere afsnit 3.2.3 Moral hazard.  

3.2.2.2 Virksomhedernes interesser 

Det antages, som nævnt, at virksomheder er profitmaksimerende, hvilket forudsætter, at 

virksomheder træffer beslutninger, der vil give den højeste profit. Profitmaksimering som begreb 

har oprindelse i neoklassisk økonomi og er introduceret af Adam Smith i hans velkendte bog 

’Wealth of the Nations’ og efterfølgende indoktrineret af Milton Friedman, som udtalte følgende: 

” There is one and only one social responsibility of business – to use its resources and engage in 

activities designed to increase its profits so long as it stays within the rules of the game, which is to 

say, engages in open and free competition without deception or fraud."148 

Det ville således ikke være misvisende at antage, at virksomheden, som erhverver 

minoritetsaktieposter, gør dette for at profitmaksimere. Det er derimod fremlagt i tidligere afsnit 

3.1 Theory of Harm, at virksomheder kan have incitament til at udføre konkurrenceforvridende 

aktiviteter på markedet efter erhvervelse af minoritetsaktieposter hos konkurrenten. Eftersom der 

efter gældende ret ikke er regulering eller kontrol med minoritetsaktieposter må det altså ud fra 

ovenstående citat afledes, at virksomhederne vil udnytte den manglende regulering i deres 

profitmaksimerende adfærd.  

Markedsforholdene, herunder de juridiske rammer, som tillader virksomheder at benytte 

minoritetsaktieposterhvervelsen til at fordreje konkurrence, er af stor betydning. Dette skyldes 

primært, at virksomhederne ikke har en anmeldelsespligt. Det tillader virksomhederne at skjule 

deres intentioner ved erhvervelsen af minoritetsaktieposten hos konkurrenten over for 

Kommissionen.  

                                                     
148 Friedman, Milton. The social responsibility of business is to increase its profits. Times Magazine, 13. 
September 1970. 
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Overordnet set skal virksomheder for det første vurdere, om der er en risiko for, at Kommissionen 

eller en anden konkurrencemyndighed opdager, at denne bruger erhvervelsen til at udøve 

konkurrencebegrænsende adfærd, som kan skade forbrugervelfærden. For det andet skal 

virksomheden opveje fordele og ulemper i form af eksempelvis sanktioner, som Kommissionen eller 

en anden konkurrencemyndighed vil pålægge denne, som følge af dens konkurrencebegrænsende 

adfærd. For det tredje skal virksomheden opveje de økonomiske fordele og ulemper, der er ved at 

engagere i konkurrencebegrænsende aktiviteter på markedet.  

3.2.3 Moral hazard 

Det forhold, at virksomhederne ikke er påkrævet til at informere konkurrencemyndighederne om 

minoritetsaktieposterhvervelser, medvirker til at skabe et moral hazard-problem.  

Skjulte informationer, som virksomhederne besidder om minoritetsaktieposterhvervelsen, kan føre 

til uhensigtsmæssig adfærd, som f.eks. moral hazard eller adverse selection. Moral hazard149 som 

begreb omfatter egennyttemaksimerende ageren fra agentens side, som ikke er i principalens 

interesse, og udspringer af den asymmetriske informationsdeling mellem parterne.150  

Lovgiver kan være nødsaget til at vedtage kontrolforanstaltninger, som har til formål at reducere 

sandsynligheden for moral hazard ved minoritetsaktieposterhvervelser hos konkurrenten. Moral 

hazard kan navnlig reduceres ved anvendelse af incitamenter og foranstaltninger, som forebygger 

uønsket adfærd fra virksomhederne ved hjælp af monitorering. Valg af monitorering som 

foranstaltning forudsætter en afvejning af de negative virkninger, der vil følge, hvis agenten agerer i 

modsætning til principalens ønske, og de positive resultater, der vil følge, såfremt agenten 

præsterer en ønsket indsats.151 Monitorering af agenten eller i nærværende problemstilling i 

virksomhederne kan være besværligt og yderst omkostningsfuldt at gennemføre. Imidlertid kan der 

argumenteres for, at lovgiver har behov for at kontrollere virksomhedernes incitamenter og 

intentioner ved erhvervelse af minoritetsaktieposter med henvisning til ovenstående afsnit om 

virksomhedernes interesser. Moral hazard-problemet udspringer således af, at der eksisterer 

                                                     
149 Laffont, Jean-Jacques & Martimont, David. 2001. The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model, s. 
301. 
150 Knudsen, Christian, 1997. Økonomisk metodologi, bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 167. 
151 Dutta, K. Prajit. 1999. Strategies and Games, s. 293-294. 
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modstridende interesser og overordnet målkonflikt, da lovgivers ønske om et frit og velfungerende 

marked potentielt trues af virksomhedernes ønske om at profitmaksimere. Foranstaltninger som 

modarbejder moral hazard-problemer kan imidlertid være omkostningsfuld, hvorfor det i 

nedenstående afsnit vil blive belyst via transaktionsomkostningsteorien.  

3.2.4 Kontrolomkostninger 

Hvorvidt statsorganisationen i EU bør gribe politisk ind på minoritetsaktieposterhvervelser med 

kontrolforanstaltninger som eksempelvis monitorer, vil uddybende blive diskuteret i det 

integrerede kapitel. Dette afsnit vil blot beskæftige sig med de omkostninger, som såvel lovgiver 

som virksomhederne antagelsesvis ville bære, hvis lovgiver skulle regulere 

minoritetsaktieposterhvervelser. Såfremt lovgiver vælger at introducere eventuel regulering for 

minoritetsaktieposterhvervelser, hvis overordnede formål er at eliminere den asymmetriske 

informationsdeling og gøre det uinteressant for virksomhederne at handle opportunistisk, vil der 

potentielt medfølge betydelige kontrolomkostninger.152 

Ved ikrafttrædelse af ny regulering gennemført af EU, som eksempelvis gør det obligatorisk for 

virksomhederne at anmelde minoritetsaktieposterhvervelse, vil kræve, at både lovgiver og 

virksomhederne ville skulle bruge ressourcer på transaktionerne, der før har været ureguleret. 

Endvidere vil transaktionsomkostninger som følge af introduktion af ny regulering af EU generelt set 

gavne en af parterne mere end den anden. Selvom lovgiver muligvis forhindrer et moral hazard-

problem, kan ny regulering forårsage nye problemer, da handel med aktier – og herved det frie 

marked – potentielt kan hæmmes. Hvorvidt det er efficient at regulere minoritetsaktieposter eller 

lade disse forblive dereguleret vil uddybende blive diskuteret i det integrerede kapitel.  

Incitamentsteorien illustrerer således behovet for et anmeldelses- og kontrolsystem pga. parternes 

adfærdsmønstre, herunder modstridende interesser. Virksomhederne bør således pålægges en 

oplysningspligt for at reducere informationsasymmetrien mellem lovgiver og virksomhederne. 

                                                     
152 Laffont, Jean-Jacques & Martimont, David. 2001. The Theory of Incentives: The Principal-Agent Model, s. 
183. 
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3.2.5 Kan neoklassisk teori bidrage til lovgivers adfærdsregulering ved 
minoritetsaktieposter? 

Næverende afsnit har til hensigt at klarlægge og vurdere, hvorvidt den neoklassiske teori kan 

involveres i lovgivningsprocessen. De antagelser og delkonklusioner, som er udledt i ovenstående 

analyse af incitamentsstruktur, vil derfor anvendes.  

3.2.5.1 Virksomhedernes adfærd fra et neoklassisk perspektiv 

Den neoklassiske teori bygger fundamentalt set på, at virksomhederne er fuldstændigt rationelle og 

søger at profitmaksimere. Det forhold, at virksomhederne er profitmaksimerende, betyder, at disse 

vil søge at opnå højest mulig indtjening – koste hvad det vil.153 Det skal således forstås, at så længe 

det er muligt at tjene mere, antages der i teorien, at virksomhederne vil gå efter det også, hvis de 

forværrer en andens tilstand, f.eks. forbrugernes.   

Det er i denne sammenhæng lovgivers opgave at forhindre disse opportunistiske muligheder for på 

den måde at sikre en bestemt adfærd fra virksomhedernes side. Mulighederne bør dog alene 

forhindres eller kontrolleres, hvis virksomhedernes profitmaksimerende adfærd forhindrer lovgiver 

i at efterleve dennes mål. Det er lovgivers eksistensgrundlag at varetage samfundet og den almene 

borgers interesse. Beskyttelsen af den effektive konkurrence er således et afgørende element for 

fremgangen af samfundet, hvorfor denne er af stor betydning for lovgiver. Lovgiver bør således ud 

fra de neoklassiske antagelser argumentere for regulering.  

Udover at virksomhederne er profitmaksimerende, antager den neoklassiske teori også som nævnt, 

at disse er fuldstændigt rationelle, hvilket indebærer, at virksomhederne altid handler på baggrund 

af fuldstændig information, hvorved disse kender til alle muligheder og konsekvenser ved diverse 

beslutningsprocesser.  

Fuldstændig information tillader virksomheder under de neoklassiske antagelser bedre 

handlemulighed, som sikrer hurtigere og bedre beslutninger.154 Det må i forlængelse heraf 

vurderes, at antagelsen om ubegrænset rationalitet kan kritiseres. Økonomiske aktører, herunder 

særligt virksomheder, kan være komplekse i deres konstruktioner, hvor beslutningsprocedure kan 

                                                     
153 Knudsen, Christian, 1997. Økonomisk metodologi, bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 54.  
154 Knudsen, Christian, 1997. Økonomisk metodologi, bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 54.  
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være kompliceret og tage land tid. Antagelser betyder altså, at de mange hundredvis af 

beslutninger, som en virksomhed foretager, alle skal være på et rationelt grundlag. Det er hermed 

relevant at fremhæve, at virksomheder bliver styret af mennesker, som er begrænset i deres 

rationalitet, da alt andet vil være urealistisk. Umiddelbart udfordres denne neoklassiske antagelse, 

da usikkerhed ved dennes anvendelse som styringsmekanisme i forhold til lovgiver kan betvivles. 

Grundlaget for antagelsen om at virksomheder er fuldstændig rationelle, på trods af at det 

forekommer urealistisk, skyldes, at analysen heraf ikke vedrører virksomheden isoleret, men 

snarere adfærden på markedet.155 Dette indebærer, at fokus i ovenstående analyse ikke har været 

virksomhedernes interne og strukturelle egenskaber, men derimod på disses markedsmæssige 

adfærd, herunder prisfastsættelse.156 Argumentet er altså, at virksomheder skal observeres som en 

genstand i et bredere perspektiv og derved ikke fra en isoleret tilgang.  

3.2.5.2 Neoklassisk teori som et adfærdsregulerende instrument 

I forhold til virksomhedernes udnyttelse af de muligheder, som retstilstanden medfører, kan det 

udledes, at evnerne hertil vil være begrænsede. Dog kan det ikke ignoreres, at virksomhederne 

trods alt vil være informerede om fordele og ulemper ved transaktionen. Ved informationer i 

forbindelse med minoritetsaktieposterhvervelser forstås således viden om den erhvervede 

virksomhed, kendskab til gældende ret samt erhvervelsens økonomiske værdi.  

En virksomhed vil, som nævnt i afgrænsningen, ofte foretage en due diligence inden erhvervelsen, 

hvorfor denne antages at have et større kendskab om målvirksomheden. Beslutter lovgiver sig for 

at regulere minoritetsaktieposterhvervelser, vil den manglende viden alene vedrøre 

sandsynligheden for at blive opdaget ved overtrædelse. Det blev således i afsnit 3.1 Theory of Harm 

fastlagt, at erhververen vil tage stilling til transaktionens økonomiske værdi for virksomheden før 

opkøbet. Netop kendskabet til disse faktorer kan være med til at øge incitamentet til at erhverve. 

Når virksomhederne således formår at få disse informationer, vil disse til en vis grad agere rationelt.  

På den ene side vil kritikken af den neoklassiske teori vurdere, at virksomhederne ikke vil være i 

stand til at udnytte de omtalte muligheder, da disse er begrænsede i deres rationalitet. Som 

                                                     
155 Knudsen, Christian, 1997. Økonomisk metodologi, bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 66 
156 Knudsen, Christian, 1997. Økonomisk metodologi, bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 66 
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udgangspunkt må det betyde, at lovgiver ikke bør inddrage disse neoklassiske antagelser i sin 

regulering. På den anden side skal det anerkendes, at virksomhederne trods alt vil have en vis 

indsigt om de potentielle gevinstmuligheder og konsekvenser ved minoritetsaktieposterhvervelsen. 

Denne indsigt vil overordnet være grundlagt, hvorfra virksomheden vil beslutte om denne vil udvise 

konkurrencebegrænsende adfærd eller ej.  

3.3 SCP-paradigme:  

3.3.1 Harvard-skolen og udviklingen af SCP-paradigmet 

Harvard skolen kan siges at have betydeligt bidraget til udviklingen af konkurrenceretten herunder 

industriøkonomien ved udvikling af Structure-Conduct-Performance paradigmet157. SCP-paradigmet 

funderer på de generelle neoklassiske antagelser om, at økonomiske aktører handler på baggrund 

af fuldkommen information, rationalitet og er grundlæggende nytte- og profitmaksimerende. Dette 

medfører at, hvis et pågældende marked er præget af høj koncentration, vil dette føre til 

overnormale priser på markedet. SCP-paradigmet er udviklet netop for at identificere disse 

markeder med overnormale priser således, at de kan reguleres af konkurrencemyndighederne, hvis 

der eksisterer konkurrencebegrænsende adfærd på markedet158.  

Formålet med anvendelsen af SCP-paradigmet er at undersøge sammenhængen mellem 

markedsstrukturen Structure og den heraf naturlige adfærd fra dens aktør Conduct, hvilket 

resulterer i en bestemt samfundspåvirkning Performance.159 Performance-afsnittet skal således 

undersøge, hvorvidt den eksisterende retstilstand er efficient, og om der er behov for ændring ved 

tilfælde af ineffektivitet.160 Nedenstående figur illustrerer dette, således at analysen kan benyttes til 

først og fremmest at undersøge, om markedsstrukturen sikrer forbrugervelfærd, og om denne bør 

ændres. Man vender altså tilbage til undersøgelsen af markedsstrukturen, således at SCP-

paradigme-analysen kan anvendes som en form for cyklusanalyse.  

                                                     
157 Knudsen, Christian, 1997. Økonomisk metodologi, bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 68. 
158 Knudsen, Christian, 1997. Økonomisk metodologi, bind 2 - Virksomhedsteori & Industriøkonomi, s. 68. 
159 Van Den Bergh, Roger. 2017. Comparative competition law and economics, s. 34. 
160 Hildebrand, Doris. The role of economic analysis in EU competition law: The European School. 2016, s. 109. 
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Figur 2 – Illustration af Structure-Conduct-Performance paradigm 

For at afdække markedsstrukturens betydning for samfundsvelfærden anvendes tobaksindustrien 

som eksempel, da der på dette marked før har været lignende transaktioner se afsnit 2.2.5.1 Philip-

Morris-sagen. Derved skal nærværende analyse basere sig på en faktisk situation, hvorved denne er 

realistisk og relevant for analysen.  

3.3.2 Structure: 

Philip Morris agerer i tobaksbranchen sammen med en række andre aktører. I 2017 var de førende 

virksomheder inden for denne industri henholdsvis Imperial Tobacco Group ($39,2 mia. 

omsætning), Philip Morris ($26,7 mia.), British American Tobacco ($19,9 mia.), Japan Tobacco 

($19,7 mia.), Altria Group ($19,3 mia.) og Reynolds American ($12,5 mia.) på verdensplan (se 

appendiks 1). Disse virksomheder er også fremtrædende på det europæiske marked. 

Tobaksindustrien er interessant, fordi den netop består af få, men store aktører. Der eksisterer også 

øvrige aktører på dette marked, men de er undladt som følge af deres mindre størrelse.  

Der vil i nærværende undersøgelse tages udgangspunkt i en potentiel minoritetsaktiepost 

transaktion mellem Philip-Morris og British American Tobacco. Virksomhederne er henholdsvis 

tobaksindustriens anden og tredje mest omsættende virksomheder.  

Tobaksindustrien kan karakteriseres som et marked, hvor prisen har stor betydning for 

forbrugerens præferencer. De forskellige mærker kan godt variere i kvalitet og smag, men skal 

overordnet anses som substituerbare.  
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Eftersom markedet primært består af få store aktører, kan det derved defineres som et 

oligopolistisk marked. Ved et oligopol forstås et marked, hvor konkurrenceformen består af få 

betydelige udbydere. De enkelte udbydere har indflydelse på egen adfærd og strategi, men har 

samtidig også indirekte indflydelse på konkurrenterne. Dette opstår, fordi konkurrencen er meget 

tæt i et oligopol. 

Det indebærer, at en udbyder er opmærksom på prisforholdene på markedet, og at en prisstigning 

på en pakke cigaretter vil medføre, at forbrugeren skifter til en af de andre udbydere. Netop som 

konsekvens af at markedet kun består af få betydende aktører, vil sandsynligheden for, at 

forbrugeren skifter til en bestemt anden konkurrent, være stor. Det er netop et forhold, som en 

minoritetsaktieposterhverver vurderer ved en prisstigning, således at denne kompenseres for tabet 

ved ændringen via overskuddet fra den bestemte konkurrent, som man har en sådan 

minoritetsandel i. Denne adfærd har som nævnt konsekvenser for forbrugeren, og kommer altså 

væsentligt til udtryk på et oligopolistisk marked.  

Markedsstrukturen defineres bl.a. også af den gældende lovgivning. For at fastlægge 

markedsstrukturen bør gældende ret ligeledes inkluderes. Retstilstanden tillader erhvervelse af 

minoritetsaktieposter mellem konkurrenter, da selve erhvervelsen ikke er omfattet af gældende 

ret, jf. afsnit 2.6 Juridisk delkonklusion. Der er altså i langt de fleste tilfælde ikke noget til hinder for, 

at virksomhederne efter erhvervelsen hæver prisen på produktet med forventningen om, at 

forbrugeren skifter til den erhvervede virksomhed. Dette skyldes især det forhold, at det ikke er 

virksomhederne, der gør noget forkert, men mere at markedsformen tillader dem at hæve prisen 

på markedet.  

Spørgsmålet er hertil, om virksomhederne overhovedet vil hæve prisen og i det hele taget agere ud 

fra den givne markedsform og retstilstand. Netop adfærden og strategibeslutningerne analyseres i 

det følgende afsnit om Conduct.  

3.3.3 Conduct:  

Først og fremmest bør det fastlægges, hvordan virksomheder generelt agerer. Dette kan udledes af 

den neoklassiske teori, som SCP-paradigmet har sit fodfæste i. Virksomheder anses for at være 

rationelle, hvortil disse søger at profit- og egennyttemaksimere. Det indebærer, at virksomheder vil 
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søge at sætte prisen så højt som muligt, så længe konsekvensen ikke er, at forbrugerne skifter til en 

konkurrent.  

Priskonkurrence er således et vigtigt element i forhold til virksomhedens position og den tilknyttede 

konkurrence. Derudover er priskonkurrence også afgørende for et velfungerende marked på 

samfundsniveau. Konkurrencen medfører nemlig, at virksomhederne netop har et incitament til at 

sænke priserne, for på den måde at fastholde eller vinde nye kunder. Hertil vil det være interessant 

at undersøge, om den definerede markedsstruktur medfører en sådan priskonkurrence, når en 

virksomhed kan erhverve minoritetsaktieposter hos en konkurrent uden yderligere kontrol.  

3.3.3.1 Spilteori 

Formålet med nærværende afsnit er at undersøge adfærds- og beslutningsmønstre ud fra et 

spilteoretisk perspektiv. Teorien udspringer af den ny institutionelle teori og skal, som nævnt i afsnit 

3.6.4 Spilteori, illustrere virksomhedernes optimale strategi.   

Retstilstanden påvirker virksomhedernes strategi og udfald. Reguleringen på markedet medvirker til 

at bestemme rammen, som spillet baserer sig på, mens virksomhedernes individuelle rationelle 

adfærd afgør spillernes strategier.161 Udgangspunktet blev netop udledt i afsnit om 3.3.2 Structure. 

Spilteori er herved et nyttigt analyseværktøj til at undersøge virksomhedernes strategiske adfærd.  

3.3.3.2 Spillet 

For at undersøge virksomhedernes adfærd ud fra den beskrevne markedsstruktur opstilles et spil. 

Spillet vil tage udgangspunktet i to virksomheder, henholdsvis den erhververende virksomhed og 

den erhvervede virksomhed. Den erhververende virksomhed vil i dette tilfælde være Philip Morris, 

og den erhvervede virksomhed vil være British American Tobacco.  

British American Tobacco nævnes i spillet som S1, da denne som den første skal beslutte sig for at 

sælge eller afvise. Philip Morris nævnes i spillet som S2, da det er denne, som foretager den 

efterfølgende beslutning i forhold til prisfastsættelse. S2 kan i denne forbindelse vælge at hæve, 

fastholde eller sænke prisen, hvor hver af disse beslutninger resulterer i et bestemt output. Spillets 

                                                     
161 Eide, Erling & Stavang, Endre. 2008. Rettsøkonomi, s. 126.  
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output fastsættes efter variabler, som indikerer, om virksomhedens overskud vil falde, være 

uændret eller stige alt efter den valgte prisstrategi. Output udtrykkes ved formlen:  

𝑌𝑀𝑒𝑟𝑖𝑛𝑑𝑡𝑗𝑒𝑛𝑖𝑔 𝑣𝑒𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑠æ𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 − 𝑋𝑇𝑎𝑏 𝑣𝑒𝑑 𝑝𝑟𝑖𝑠æ𝑛𝑑𝑟𝑖𝑛𝑔 + 𝑒𝐴𝑛𝑑𝑒𝑙 𝑖 𝑜𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑢𝑑 𝑓𝑜𝑟 𝑎𝑓𝑔å𝑒𝑑𝑒 𝑘𝑢𝑛𝑑𝑒𝑟 = 𝑂𝑢𝑡𝑝𝑢𝑡 

Formlen er alene udtryk for den ændring, som prisstigningen medfører. Dette indikerer, hvorvidt 

erhververen opnår gevinst eller tab ved prisændringen.  

De mulige outputs er fastlagt ud fra en forsimplet antagelse om, at forbrugeren vil vælge det 

billigste produkt, og at forbrugeradfærd væsentligt afhænger af prisniveau.  

I forlængelse heraf skal det konstateres, at fordi spillets antagelser holdes forsimplet, vil de to 

virksomheder have kendskab til både egen og konkurrentens output. Spillets aktører besidder 

således fyldestgørende information herom. Derudover er det opstillede spil sekventielt, hvorved 

spillerne træffer beslutning om strategi efterfulgt af hinanden. S1 har altså ret til at træffe 

beslutningen om at sælge først, hvorfor denne vil starte spillet. Dette illustreres i spiltræet 

nedenfor.  

Sekventielle spil er karakteriseret ved, at man som spiller skal træffe beslutninger alt efter den 

anden spillers strategivalg. Sekventielle spil opstilles typisk, og i denne afhandling som et spiltræ, da 

dette illustrerer, hvilken spiller der vælger først, samt hvilke strategier den anden spiller derefter 

har til rådighed.162 Spillet vil løses ved baglæns induktion, hvilket er processen, hvorfra der fra 

spillets afslutning udvælges den optimale strategi.163  

Formålet med spillet er at identificere, hvordan virksomhederne vil agere i den givne situation. Det 

skal altså fastsættes, hvilken strategi spillerne ikke vil ønske at skifte væk fra. Dette kaldes også 

Nash-ligevægten.  

3.3.3.2.1 Outputs 

For at kunne finde Nash-ligevægten indsættes et regneeksempel, der udtrykker et konkret output. 

Det antages at de to virksomheder, henholdsvis S1 og S2, hver har 1100 kunder, som betaler 10 kr. 

                                                     
162 Fudenberg, Drew & Tirole, Jean. 1991. Game Theory, s. 67. 
163 Fudenberg, Drew & Tirole, Jean. 1991. Game Theory, s. 68. 
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pr. cigaretpakke. S2 hæver prisen med 1 kr., hvorved de mister 100 kunder. De regner med, at 

mindst halvdelen af de 100 kunder skifter til S1. For at forsimple matematikken fastsættes 

minoritetsaktieposten til 25 %. Disse værdier indsættes nu i formlen efter de enkelte strategier. 

Først udregnes outputs før erhvervelsen af minoritetsaktieposten, hvorved sidste led af formlen 

ikke indgår (se appendiks 2): 

𝑆1 = (𝑆æ lg ikke, 𝑃 ↑) = 500 

𝑆2 = (𝑆æ lg ikke, 𝑃 ↑) = 0 

𝑆1 = (𝑆æ lg 𝑖𝑘𝑘𝑒 , 𝑃 =) = 0 

𝑆2 = (𝑆æ lg 𝑖𝑘𝑘𝑒 , 𝑃 =) = 0 

𝑆1 = (𝑆æ lg 𝑖𝑘𝑘𝑒 , 𝑃 ↓) = −500 

𝑆2 = (𝑆æ lg 𝑖𝑘𝑘𝑒 , 𝑃 ↓) = 200 

Herefter udregnes strategierne ved salg, hvor faktoren af andelen minoritetsaktieposten indgår; det 

er relevant, når S1 ønsker at sælge en andel på 25 % (se appendiks 2):  

𝑆1 = (𝑆æ lg, 𝑃 ↑) = 375 

𝑆2 = (𝑆æ lg, 𝑃 ↑) = 125 

𝑆1 = (𝑆æ𝑙𝑔, 𝑃 =) = 0 

𝑆2 = (𝑆æ𝑙𝑔, 𝑃 =) = 0 

𝑆1 = (𝑆æ𝑙𝑔, 𝑃 ↓) = −1250 

𝑆2 = (𝑆æ𝑙𝑔, 𝑃 ↓) = −50 

Disse outputs indsættes i et spiltræ nedenfor, hvor Nash-ligevægten findes.  

3.3.3.2.2 Nash-ligevægt 

Som nævnt tidligere anvendes baglæns induktion for at finde Nash-ligevægten. Først findes S2´s 

bedste respons på S1´s handlinger, og ud fra responsen fra S2 vælger S1 sin optimale strategi.  

 

Figur 3 – Sekventielt spiltræ med minoritetsaktieposter. 

Givet at S1 vælger 𝑆 = (𝑆æ lg 𝑖𝑘𝑘𝑒), vil S2 altid vælge at sænke prisen, da 200 er det bedste 

output, som denne kan opnå i situationen. Når S2 vælger dette, vil S1 få outputtet 500, hvilket ikke 
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er optimalt for denne. Det har S1 netop kendskab til, eftersom spillet antages at bestå af perfekt 

information. Denne vil således ikke vælge 𝑆 = (𝑆æ lg 𝑖𝑘𝑘𝑒).  

Hvis S1 derimod vælger strategien 𝑆 = (𝑆æ lg), vil S2 vælge at hæve prisen, da output i så fald vil 

være 125, herved er dette det optimale valg for denne. Ved netop denne strategi opnår S1 her et 

output på 375, hvilket også er det højeste out, som den kan få. Derved vil ingen af spillerne afvige 

fra dette valg, hvorfor det er spillets Nash-ligevægt.  

Spillet viser altså, at Nash-ligevægten vil være 𝑆 = (𝑆æ lg, 𝑃 ↑) = (375,125), som i figuren er 

markeret med rødt. Det betyder, at British American Tobacco il have incitament til at sælge 

minoritetsaktieposten til Philip Morris, velvidende at denne efterfølgende vil øge prisen. På den 

måde vil begge parter øge deres profit. Strategien er Nash-ligevægten, da hver spillers strategi er 

deres best response ud fra den anden spillers strategi, hvorved ingen af spillerne har incitament til 

at vælge en anden strategi.  

3.3.4 Performance 

SCP-paradigmet analyserer afslutningsvis, hvordan markedsstruturen og den medfølgende 

markedsadfærd, påvirker velfærden i samfundet. Markedsperformance defineres bl.a. ud fra, 

hvorvidt markedsaktørerne formår at skabe fordele for forbrugere og samfundet generelt.164 

Forbrugervelfærd er således afgørende for, om lovgiver bør regulere markedet eller undlade dette. 

Som udgangspunkt vil det tale for regulering, når en bestemt retstilstand ikke formår at sikre 

forbrugervelfærd.  

Forbrugervelfærd kan bl.a. måles på den pris, som forbrugeren betaler for et givent produkt. For at 

undersøge, om prisniveauet medfører fordele eller ulemper, vil der hertil gøres brug af begrebet 

’consumer surplus’.165 Consumer surplus defineres som forskellen mellem den pris, som 

forbrugeren er villig til at betale for et bestemt produkt og nytten, som denne tilegner sig.166 Det 

                                                     
164 Van Den Bergh, Roger. 2017. Comparative competition law and economics, s. 34 
165 Perloff, Jeffrey M. 2016. Microeconomics, s. 300. 
166 Eide, Erling & Stavang, Endre. 2008. Rettsøkonomi, s. 104.  
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skal dog bemærkes, at mængden af nytte, forbrugeren opnår, i høj grad baserer sig på personlige 

præferencer, hvor der i denne analyse primært forholdes til prisen.  

Hvis en forbrugers villighed til at betale en bestemt pris overstiger den aktuelle pris, vil det 

medføre, at forbrugeren for en højere nytteværdi, end denne havde forventet. Herved forøges 

forbrugervelfærden, hvilket netop er det, som effektiv konkurrence eller eventuelt regulering har til 

sigte at opnå. Modsat vil en pris, som ligger over den pris, som en forbruger er villig til at betale, 

sænke forbrugervelfærden.167  

3.3.4.1 Er markedsstrukturen efficient? 

Samfundsvelfærden maksimeres, når prisen på et produkt er lig med de marginale omkostninger, 

hvilket vil ske, hvis markedet var udtryk for effektiv konkurrence.168 Prisen vil nemlig ved effektiv 

konkurrence presses ned som udtryk for konkurrenternes kamp om forbrugerne, hvorved 

forbrugervelfærden maksimeres. Dette er udtryk for allokativ efficiens, som dette afsnit anvender 

til markedsstrukturens efficiensniveau169. Allokativ efficiens opnås, når virksomhedernes produktion 

svarer til forbrugernes præferencer. I dette tilfælde maksimeres samfundsoverskuddet, da 

dødvægtstabet elimineres. Det kan altså opmåles, hvornår nogen stilles bedre eller ringere ud fra 

en bestemt tilstand, hvorved velfærden kan analyseres.  

 

Figur 4 – Consumer- og producer surplus ved prisstigninger. 

I ovenstående illustration af markedsstrukturens påvirkning på samfundsvelfærden anvendes 

samme værdier, som blev anvendt i den spilteoretiske analyse.  

                                                     
167 Perloff, Jeffrey M. 2016. Microeconomics, s. 301. 
168 Polinsky, A. Mitchell. An introduction to law and economics. 2011, s. 104.  
169 Perloff, Jeffrey M. 2016. Microeconomics, s. 33.  
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Grafen til venstre illustrerer, hvor ligevægtsprisen vil være, nemlig hvor S-linjen skærer D-linjen. Det 

er ligeledes dette punkt, der er mest efficient i forhold til samfundsøkonomien. Ligevægtsprisen vil i 

dette eksempel være 10, hvortil ligevægtsmængden vil være 1100. Dette er ensbetydende med, at 

ligevægtsprisen på 10 er skillelinjen mellem forbrugeroverskuddet (herefter CS) og 

producentoverskuddet (herefter PS). Det betyder ligeledes, at så længe pris og mængde befinder 

sig i det farvede område, vil der være et samlet samfundsmæssigt overskud.170  

Når Philip Morris forøger prisen til 11, vil man være nødt til at sætte mængden til 1000, da 

forbrugerne ikke har villighed til at betale mere. Ved at sætte prisen op til 11, vil producenten altså 

have et incitament til at sænke den producerede mængde, hvorefter samfundsøkonomien dog 

stadig oplever et overskud. Dette er netop illustreret i grafen til højre.  

Selvom der stadig vil være et samfundsmæssigt overskud, vil dette ved en produceret mængde på 

1000, dog ikke være fuldstændigt realiseret. Denne ikke-realiserede mængde omtales også som 

dødvægtstabet, hvilket er markeret med rød farve i grafen. Dødvægtstabet har ligeledes indflydelse 

på opmåling af samfunds- og forbrugervelfærd. Både tabet i forbrugeroverskuddet samt 

dødvægtstabet kan illustreres matematisk.  

Først udregnes det samlede samfundsmæssige overskud i grafen til venstre. Det samlede 

samfundsmæssige overskud defineres som :  

 = CS + PS =
5 ∗ 200

2
+

5 ∗ 200

2
= 1000 

Ligeledes beregnes  i forhold til grafen til højre, som illustrerer prisforhøjelsen.  

1 = CS + PS =
4 ∗ 100

2
+ 4 ∗ 100 +

2 ∗ 100

2
= 700 

Dødvægtstabet vil udgøres af differencen herimellem, 300. Ligeledes medfører prisforhøjelsen 

også, at forbrugeroverskuddet isoleret set falder med 300. Dette kommer også til udtryk ved de to 

grafer, hvor CS tydeligt bliver mindre. Optimalt bør pris og mængde derfor være lig med skæringen 

af D og S, hvorfor regulering kan rationaliseres af dette forhold, og derefter er en forbedring af 

                                                     
170 Eide, Erling & Stavang, Endre. 2008. Rettsøkonomi, s. 105.  
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retstilstanden mulig. Eftersom der efter prisforhøjelsen foreligger et dødvægtstab, kan 

markedsstrukturen ikke anses som værende allokativ efficient. 

Når en virksomhed har en forventning om at få et kundetab, som opstår af forøgelse af prisen, 

kompenseret via minoritetsaktieposten, vil man netop sætte prisen over de marginale 

omkostninger. I Conduct-afsnittet kunne det netop udledes, at virksomhederne vil have et øget 

incitament til at forhøje prisen på produktet, når denne altså besidder en minoritetsaktiepost hos 

konkurrenten. Derved kan minoritetsaktiepostserhvervelser altså have indflydelse på 

samfundsvelfærden, når disse erhverves hos konkurrenter.  

Derved er disse samfundsomkostninger et resultat af et ineffektivt marked, hvilket også taler for en 

ændret retstilstand. Markedsstrukturen og retstilstanden tilsikrer altså ikke den ønskede 

markedsadfærd på markedet, som kan anses for velfærdsmaksimerende. Dette skyldes især, at 

virksomhederne kan hæve prisen uden større påvirkning, hvorefter forbrugeren som resultat vil 

stilles dårligere.  

Ved eventuel indførsel af et kontrolsystem skal den således alene tilsikre, at den efterfølgende 

adfærd fra parterne ikke begrænser konkurrencen. Spillet i Conduct illustrerer derved 

nødvendigheden af, at der skal indføres regulering for at beskytte den effektive konkurrence på det 

indre marked. I spillet indikerede Nash-ligevægten nemlig, at erhvervelse af minoritetsaktieposter 

hos en konkurrent vil være attraktivt, da erhververen opnår en del af overskuddet fra den anden 

virksomhed.  

3.4 Chicago-skolens kritik af SCP-paradigmet 

 Modstanden fra Chicago-skolen har grundlag i skolens ideologiske synspunkt på, hvordan markedet 

bør reguleres. Chicago-skolen kritiserer ovenstående SCP-paradigme på baggrund af følgende tre 

præmisser, navnlig markedskoncentration, relationen mellem markedsadfærd og -præstation og 

markedsadgang.  

Chicago-skolen mener ikke, at høj koncentration og høj profit nødvendigvis er et resultat af 

konkurrencebegrænsende adfærd på markedet. Den mener tværtimod, at en mulig indikation af 

pågældende virksomhed eller marked er efficient. SCP-paradigmet søger at regulere 
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markedsstrukturer, hvor markedskoncentrationen er høj, hvorimod stordriftsfordele eller 

’economies of scale’171 ifølge Chicago-skolen kan retfærdiggøre eksistensen af højt koncentrerede 

markeder.  

Denne kritik af SCP-paradigmet har medvirket til at forme Chicago-skolens fremgangsmåde i forhold 

til regulering af markeder. Chicago-skolen argumenterer for, at markedskræfterne er 

selvkontrollerende, og at regulering fra statslige institutioner ikke er ønskeligt. Lovgivers indgriben 

medvirker til at skabe nye adgangsbarrierer og modarbejder herved de frie markedskræfter. Dette 

vil uddybes i afsnit 4.1 Regulering ctr. deregulering. 

3.5 Økonomisk delkonklusion 

Konkurrenceskadelige virkninger kan opstå på markeder, hvor minoritetsaktieposterhvervelser 

mellem konkurrenter fuldstændigt tillades. De negative virkninger vil fremgå størst på markeder, 

hvor markedsaktører er få og store, hvilket skyldes den øgede opmærksomhed, som disse har på 

hinandens adfærd. Det fremkom, at de konkurrenceskadelige virkninger kan bestå af mindre 

konkurrencepres samt begrænsning af forbrugervelfærden. 

I forbindelse med ovenstående kan det ligeledes udledes, at virksomhederne og staten som 

lovgiver, har modstridende interesser. Virksomhederne vil profitmaksimere, hvor lovgiver ønsker 

sikring af forbrugervelfærden. Det betyder samtidig, at virksomhederne ikke ønsker, at 

informationsasymmetrien mellem disse og lovgiver ikke fjernes. Den manglende regulering, som 

ikke kræver, at virksomhederne skal oplyse noget i forbindelse med 

minoritetsaktiepostserhvervelser, forøger virksomhedernes incitament til at tilbageholde 

informationer. Det taler netop for, at man fra lovgivers side bør overveje en form for 

kontrolforanstaltning.  

Især prisforhøjelse vil medføre, at forbrugeren stilles dårligere, da erhvervelsen vil medføre, at 

prisniveauet vil være højere end det efficiente punkt. Erhververen af minoritetsaktieposter har 

nemlig et incitament til at hæve prisen efter erhvervelse, velvidende at dennes tab af kunder i 

mange tilfælde vil kompenseres af konkurrentens overskud, som man har del i. Det forhold, at 

                                                     
171http://www.blackwellreference.com/subscriber/tocnode.html?id=g9780631233176_chunk_g9781405100
6638_ss1-4, den 12. maj 2018, McAuliffe, Robert E. Economies of Scale. 
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erhververen sætter prisen op, vil samtidig være den bedste situation for både erhververen og den 

erhvervede, hvorfor det højst sandsynligt vil være dét, der rent faktisk vil ske ved 

minoritetsaktieposterhvervelser mellem konkurrenter. Ved anvendelsen af SCP-paradigmet kunne 

det altså udledes, at virksomhedernes adfærd vil medføre prisstigninger.  

Lovgiver bør ud fra den økonomiske analyse inddrage forhold om virksomhedernes adfærd og 

incitamenter. Behovet for regulering kommer især til udtryk ved de mulige prisforhøjelser, og 

konkurrencepresset i markedsstrukturen kan ændres ved minoritetsaktieposterhvervelser.  
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Kapitel 4 - Interdisciplinær 
4.1 Regulering ctr. deregulering 

Konkurrencelovgivningen, herunder hvad regulering af det indre marked bør tilstræbe sig at sikre, 

er et yderst omdiskuteret emne, som varierer, afhængig af hvilken økonomisk skole der betragter 

det. Chicago-skolen, som er neoklassisk orienteret, mener, at markeder er selvkorrigerende, og at 

det derfor er irrelevant, hvem der er vindere og tabere, så længe efficiens opnås172. Denne holdning 

fra Chicago-skolen til regulering bør derimod ikke ses som endegyldig, men blot som én side af en 

større diskussion om regulering som løsningsmulighed på samfundsmæssige udfordringer. 

Nobelprisvindende økonom Kenneth J. Arrow mener derimod, at optimal allokering af ressourcer i 

samfundet bl.a. også kan tilsikres ved regulering.  

Det er hertil vigtigt at sondre mellem de forskellige økonomiske reguleringer herunder mellem 

strukturel- og adfærdsregulering173. Strukturel regulering er konkret anvendt til at regulere 

markedsstrukturen, hvorimod adfærdsregulering regulerer markedsaktørernes adfærd i 

markedet174. Disse reguleringsmetoder er ofte anvendt af konkurrencemyndighederne for at 

beskytte forbrugere og den effektive konkurrence på markedet.  

Dette afsnit har til hensigt at belyse, hvorvidt regulering bør anvendes som løsningsmulighed på 

økonomiske og samfundsmæssige problemer. Hertil vil Public Interest Theory og Chicago-skolens 

synspunkter fremhæves mht. regulering ctr. deregulering. 

4.1.1 Public Interest Theory 

Teorien Public Interest Theory blev oprindelig udviklet af velfærdsøkonomen Arthur Cecil Pigou, 

som så regulering som den rette løsning på ineffektiv og uretfærdig markedsadfærd175. Public 

Interest Theory forudsætter, at der eksisterer ineffektivitet og uretfærdighed på markeder, og at 

statslige myndigheder alene vil være i stand til at tilgodese samfundets interesser176. Pigou giver til 

                                                     
172 Hildebrand, Doris. 2016. The Role of Economic Analysis in EU Competition Law, s. 32. 
173 Hertog, D. Johan. 1999. General Theories of Regulation, s. 224. 
174 Hertog, D. Johan. 1999. General Theories of Regulation, s. 224. 
175 Moosa, A. Imad. 2015. Good regulation, bad regulation, s. 7 
176 Moosa, A. Imad. 2015. Good regulation, bad regulation, s. 7 
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udtryk i ’Economics of Welfare’177, at grundet eksternaliteter, asymmetrisk informationsdeling og 

manglende konkurrenceudsættelse på markeder er det nødvendigt at regulere for at modvirke 

markedssvigt. Regulering eksisterer således, fordi markedssvigt eksisterer178.  

Ovenstående holdninger understøttes bl.a. af økonomen Kenneth J. Arrow, som mener, at:” One of 

the methods of achieving efficiency in the allocation of ressources is government regulation”179. 

Lovgiver er således nødsaget til at regulere, når markeder ikke kan selvkorrigere og løse uønskede 

resultater på markedet. Ved tilfælde af markedssvigt som følge af suboptimal ressource allokering 

på markedet, f.eks. ved prisforhøjelser fra virksomhederne, bør regulering anvendes ifølge Public 

Interest Theory180. Kenneth J. Arrow argumenterer for, at teoretisk set så kan samfundets 

ressourcer allokeres og anvendes optimalt af de eksisterende markedsmekanismer, men dette er i 

praksis ikke tilfældet, hvilket nødvendiggør forbedring af markedet vha. regulering181.  

Public Interest Theory anvender følgende to grundantagelser, som argumenterer for brugen af 

regulering som løsningsmetode. Først og fremmest forekommer markedssvigt på ukontrollerede 

markeder som følge af formindsket konkurrence, f.eks. ved oprettelse af monopol- eller oligopol-

lignende konkurrenceforhold. For det andet har statslige myndigheder samfundets interesse og er i 

stand til at rette markedssvigt via regulering. Statslige myndigheder regulerer f.eks. pris og 

markedsstrukturer for at modvirke urimelige prisforhøjelser, som kan skade forbrugernes 

velfærd182.  

Fortalere for frie markeder og at markeder alene bør ’reguleres’ af markedskræfterne, 

argumenterer for, at markedet tilskynder ansvarlig markedsadfærd og muliggør optimal ressource-

allokering i samfundet. Velfærdsteoretikere er grundlæggende uenige med ovenstående 

argumenter og mener, at markedet ofte fejlvurderer, hvad der er samfundsmæssigt efficient183. De 

argumenterer for, at regulering er en hensigtsmæssig løsning på markedssvigt. Først og fremmest 

                                                     
177 Pigou, C. Arthur. 1932. The Economics of Welfare. 
178 Shleifer, Andrei. 2010. Efficient Regulation, s. 3. 
179 Hertog, D. Johan. 1999. General Theories of Regulation, s. 225. 
180 Moosa, A. Imad. 2015. Good regulation, bad regulation, s. 7. 
181 Moosa, A. Imad. 2015. Good regulation, bad regulation, s. 7-8. 
182 Shleifer, Andrei. 2005. Understanding Regulation, s. 440. 
183 Windholz, L. Eric. 2018. Governing through Regulation, s. 36. 
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kan monopol- eller oligopol-lignende konkurrenceforhold, hvor én eller flere virksomheder 

dominerer et marked, profitmaksimere på bekostning af forbrugerne. Virksomhederne vil ved at 

kræve overnormale priser fra forbrugerne kunne øge deres overskud. Der er samtlige måder, 

hvorpå dette kan modvirkes, f.eks. ved at forbyde misbrug af en dominerende stilling eller ved at 

kontrollere uønsket konkurrencebegrænsende adfærd. Derudover kan markedssvigt være i form af 

asymmetrisk informationsdeling på markedet. Asymmetrisk informationsdeling, hvor én part er 

mere informeret end den anden, resulterer i situationer, hvor samfundsvelfærden kan formindskes. 

I nærværende tilfælde eksisterer dette som udledt af det økonomiske afsnit om asymmetrisk 

informationsdeling (se afsnit 3.2 Incitamentsteori). Virksomhederne kan potentielt forværre 

forbruger- og samfundsvelfærden som følge af den manglende kontrol af 

minoritetsaktieposterhvervelser. Løsningen hertil ville ifølge Public Interest Theory være at skabe 

kontrolforanstaltninger, som reducerer informationsasymmetrien.  

Public Interest Theory har dog været udsat for en del kritik af bl.a. Chicago-skolen. Markedssvigt er 

nødvendigt, men ikke et tilstrækkeligt grundlag for anvendelse af regulering. Først og fremmest 

forudsætter Public Interest Theory, at regulering af markedssvigt vha. domstolene eller voldgift er 

mere omkostningsfuldt end statslig indgriben. For det andet er det nødvendigt at betragte risiko og 

omkostninger ved regulering. Det er således ikke tilstrækkeligt at illustrere, at der eksisterer 

markedssvigt. Den foreslåede regulering skal være et effektivt indgrebsværktøj og ikke skabe 

uønskede omkostninger og konsekvenser, som opvejer fordelene ved reguleringen184.   

4.1.2 Chicago-skolen 

Chicago-skolen går skridtet videre under deres kritik af ovenstående Public Interest Theory. 

Chicago-skolen mener, at regulering under alle omstændigheder ikke bør anvendes som 

løsningsmetode på samfundsmæssige problemer, fordi lovgivere er inkompetente og korrupte, 

hvorfor den regulering, som udformes, kun vil skabe nye, uventede problemer185. Chicago-skolen 

mener hermed, at lovgiver er modtagelig over for politiske overbevisninger og holdninger samt 

underlagt personlige motivationer og begrænsninger186.  

                                                     
184 Windholz, L. Eric. 2018. Governing through Regulation, s. 38. 
185 Shleifer, Andrei. 2005. Understanding Regulation, s. 440. 
186 Shleifer, Andrei. 2005. Understanding Regulation, s. 441. 
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 Chicago-skolen kritiserer regulering for bl.a. ikke at være den optimale løsningsmetode, da 

markedet selv ville kunne korrigere for uønsket adfærd fra virksomheder såsom unormale 

prisstigninger. I monopol- eller oligopol-lignende markedsforhold, hvor én eller flere virksomheder 

hæver prisen som følge af dens/deres markedsmagt, vil dette tiltrække nye markedsaktører. Disse 

nye markedsaktører vil tiltrækkes af de høje indtjeningsmuligheder på det pågældende marked og 

potentielt udkonkurrere virksomheden ved at sætte prisen lavere. Herved vil markedsaktører, som 

eksisterer på monopol- eller oligopol-lignende markeder ikke ønske at sætte en overnormal pris på 

markedet. Ydermere argumenterer Chicago-skolen for, at domstolene eller private institutioner 

såsom voldgift-domstolene ville kunne løse markedssvigt mere effektivt, såfremt konkurrence og 

selvkorrigering på markedet ikke kan løse det. Milton Friedman, som er en fremtrædende laissez-

faire-økonom, udtalte følgende i sin bog ’Capitalism and Freedom’: 

” technical conditions [which] make a monopoly the natural outcome of competitive market forces, 

there are only three alternatives that seem available: private monopoly, or public monopoly, or 

public regulation. […] I reluctantly conclude that, if tolerable, private monopoly may be the least of 

the evils."187 

Han mener således, at monopol-markeder eller monopol- eller oligopol-lignende markeder vil være 

at foretrække i stedet for regulering, da markedets forandringskræfter, som nævnt tidligere, bedre 

ville kunne korrigere for markedssvigt ift. regulering.  

Fremtrædende og nobelprisvindende økonom fra Chicago-skolen Ronald H. Coase udtaler følgende 

om regulering: ” It is my belief that economists, and policy-makers generally, have tended to over-

estimate the advantages which come from governmental regulation”188. 

Ronald H. Coase argumenterer for, at der bør afstås fra at anvende regulering på sociale og 

økonomiske problemer, og at konkurrence og selvkorrigering på markedet ville være med til at 

udvikle løsninger til problemerne. Ronald H. Coase mener således, at regulering ikke nødvendigvis 

altid ville kunne benyttes som løsning, tværtimod kan anvendelse af regulering skabe nye 
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samfundsmæssige problemer189. Økonom og professor Andrei Schleifer fra Harvard School of 

Economics udtaler derimod i sin kritik af Chicago-skolen følgende:” At the empirical level, the 

Chicago tradition has failed to come to grips with the basic facts described in the first paragraph of 

this paper, namely that today we live in a much richer, more benign, but also more regulated 

society, and that as consumers we are generally happy with most of the regulations that protect us. 

We are happier knowing that trains and airplanes are safe than savouring the thought of a fortune 

which our loved ones would collect in a trial should we die in a fiery crash.”190  

Forbrugerhensyn og forbrugervelfærd er væsentligt i nutidens samfund, hvilket bl.a. kommer til 

udtryk i EU-konkurrencereglerne, hvorfor ovenstående holdning kan bidrage til opfattelsen af 

reguleringens betydning. Chicago-skolens holdning om, at det er irrelevant, hvem der er vindere og 

tabere, kan således anfægtes af det forhold, at forbrugernes tryghed og retfærdighedsfølelse ikke 

tilgodeses. De europæiske konkurrencemyndigheder eksisterer grundlæggende for at fremme den 

effektive konkurrence og beskytte forbrugernes interesser samt sikre efficient ressource-allokering 

på det indre marked (se 2.1.4.1 Forholdet til forbrugervelfærd). 

Det vurderes derved, at regulering af minoritetsaktieposter er afgørende for opnåelse af EU-

konkurrenceretlige formål om forbrugerbeskyttelse. Det blev i det juridiske kapitel udledt, at 

gældende ret ikke sikrede den effektive konkurrence samt forbrugervelfærden tilstrækkeligt. 

Derudover blev det i det økonomiske kapitel udledt, at virksomhederne sandsynligt vil have 

incitament til at udvise konkurrence- og forbrugervelfærdsbegrænsende adfærd på markedet.  

Heraf kan udledes, at regulering af minoritetsaktieposter kan være nødvendigt, når det vedrører 

forbrugerbeskyttelse. Det skal således i det følgende undersøges, hvorledes der fra et retspolitisk 

perspektiv kan udformes regulering af minoritetsaktieposterhvervelser.  

4.2 Efficiensbetragtninger 

Det er lovgivernes ansvar, at denne bør regulere, således at markedsaktørerne bør tilstræbe at 

anvende og allokere samfundets ressourcer under hensyntagen til samfundets og forbrugernes 
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velfærd. Ændring af retstilstanden bør være efficient og hensigtsmæssig. Det vil herved tale for en 

ændret retstilstand, hvis gældende ret eller mangel af denne ikke kan anses for værende efficient. 

For at undersøge dette inddrages efficiensbetragtningerne Pareto- og Kaldor-Hicks-optimalitet.  

4.2.1 Pareto-optimalitet 

Ved Pareto-optimalitet forstås den samfundstilstand, hvor ingen kan opnå en bedre stilling, uden at 

en anden samtidig stilles ringere191. Retstilstanden vil således her være efficient ved opfyldelse af 

dette kriterie. Når virksomheder hæver prisen på et givent produkt som led i en 

minoritetsaktiepostserhvervelse, vil det som beskrevet tidligere forringe forbrugerens stilling, da 

denne vil være nødsaget til at betale en overnormal pris.  

Ved at indføre regulering for at forhindre dette vil forbrugeren således blive bedre stillet, hvorfor 

Pareto-kriteriet herudfra altså støtter en ændret retstilstand. Dog vil virksomhederne som 

udgangspunkt stilles ringere. Dette skyldes, at virksomhederne ved kontrol pålægges 

transaktionsomkostninger. I og med transaktionsomkostninger vil medfølge ved regulering og 

kontrol af virksomhederne, skal det anerkendes, at transaktionsomkostningerne ikke kan elimineres 

fuldstændigt. Det tilsigtes i afhandlingens anbefalinger at reducere transaktionsomkostninger 

forbundet ved regulering så meget som muligt. Virksomhederne vil derfor stilles ringere i form af 

transaktionsomkostninger, som ikke tidligere fandtes. Herved vil en ændret retstilstand ikke kunne 

anses for at være Pareto-optimal.  

4.2.2 Kaldor-Hicks-optimalitet 

Selvom Pareto-kriteriet ikke er opfyldt, kan det stadig være efficient at ændre retstilstanden. Derfor 

vil det i det følgende undersøges, om der kan ske en velfærdsforøgelse efter Kaldor-Hicks-kriteriet. 

Herved forstås, at et udfald vil være efficient, hvis de, som stilles bedre, kan kompensere dem, som 

stilles ringere192. Hertil kræves det altså, at den gevinst, som vinderne opnår ved eventuel 

regulering, er større end det tab, som taberne lider. Det er vigtigt at bemærke, at vinderne ikke 

behøver at kompensere taberne, da de kun skal være i stand til det, således at hvis man 
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kompenserede taberne, ville disse acceptere den ændrede retstilstand. Det vil altså sige, at 

forbrugerne blot skal være i stand til at kompensere virksomhederne, førend Kaldor-Hicks-kriteriet 

kan anses opfyldt.  

Forbrugerens gevinst anses primært for at bestå af den velfærd, som denne opnår gennem 

beskyttelsen mod prisforhøjelser. Her henvises især til afsnit 3.3.4 Performance, hvor det fandtes, 

at gældende ret kan medvirke til et tab i forbrugervelfærden. Eventuelle kontrolforanstaltninger 

bør således have til hensigt at maksimere forbrugervelfærden, hvorefter denne skal findes større 

end de transaktionsomkostninger, virksomhederne pålægges.  

Som nævnt tidligere i afsnit 3.1.2 Minoritetsaktieposter og priskonkurrence oplever forbrugeren et 

tab, når prisen overstiger de marginale omkostninger, hvilket netop fandtes værende tilfældet i 

situationer, hvor virksomheden erhverver en minoritetsaktiepost hos en konkurrent. Tabet er 

således lig med differencen mellem prisniveauet og ligevægten i fuldkommen konkurrence.  

Minoritetsaktieposterhvervelser hos konkurrenter sikrer således ikke, at parterne realiserer det 

maksimale samfundsøkonomiske overskud, jf. afsnit 3.3.4 Performance. 

Førend Kaldor-Hicks-kriteriet kan anses opfyldt, skal følgende efficiens-betingelse opfyldes, navnlig:  

Gevinsten ved reguleringen i form af forøget forbrugervelfærd skal overstige de 

transaktionsomkostninger, der vil medfølge ved regulering. 

I så fald vil Kaldor-Hicks-kriteriet anses opfyldt, når en eventuel regulering af 

minoritetsaktieposterhvervelser tilsikrer ovenstående. Disse overvejelser vil inkluderes i 

vurderingen af mulige anbefalinger til kontrol af minoritetsaktieposterhvervelser.  

4.3 Retspolitik 

De forskellige markeder og helt generelt samfundet udvikler sig hastigt, hvilket medfører en masse 

ændringer og tilpasninger. Netop denne udvikling vil naturligt også stille krav til en tilsvarende 

udvikling af gældende ret. Det kan derfor typisk være yderst relevant, at nogle retspolitiske 

anbefalinger og ændringer til retstilstanden opstår heraf.  
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I afhandlingens retsdogmatiske analyse fremkom det, at der foreligger en mangel på effektiv 

regulering af minoritetsaktieposterhvervelser mellem konkurrenter. Derudover kunne det i den 

økonomiske analyse konkluderes, at netop den manglende regulering medvirkede til, at 

virksomhederne ville agere ud fra retstilstanden, således at disse ville have et øget incitament til at 

prisregulere som led i erhvervelsen af minoritetsaktieposten, hvortil forbrugervelfærden herved 

begrænses. Formålet med nærværende afsnit er således at undersøge, hvordan retstilstanden 

burde være for at sikre beskyttelse af forbrugervelfærden.  

Alf Ross definerer ud fra den retsrealistiske retsteori retspolitikken som en videnskab på følgende 

måde: ”Dens særegenhed må være betinget af et særegent kundskabsstof, der er af relevans, så 

snart man til løsning af sociale opgaver, uanset med hvilke mål, betjener sig af rettens teknik. Dette 

særegne kundskabsstof kan […] ikke søges andet sted end i den retssociologiske kundskab om 

årsagssammenhængen mellem retlig nominering og menneskelig adfærd”193. Især argumentet om, 

at der er en årsagssammenhæng mellem retlig nominering og menneskelig adfærd, styrker 

afhandlingens argumentation om nødvendigheden af effektiv regulering, da det netop blev belyst 

tidligere i afhandlingen, at retstilstanden ikke sikrer den ønskede adfærd fra virksomhederne.  

Alf Ross argumenterer netop for, at førend retspolitikken kan anses som værende en videnskab, og 

ikke en personlig holdning eller opfattelse, skal de eventuelle ændringsforslag bestå af en 

sammenhæng mellem retslige sanktioner og den menneskelige adfærd. En persons egne 

holdninger skal således også undlades, hvilket Nielsen og Tvarnø også affirmativt tilkendegiver194. 

Den retspolitiske analyse i dette kapitel er således en integreret analyse på baggrund af 

resultaterne fra henholdsvis den juridiske analyse og den økonomiske analyse. 

Hvorvidt gældende ret er, som den bør være, skal afgøres ud fra formålet med reguleringen195. I og 

med at gældende ret fandtes værende ineffektivt ud fra den økonomiske analyse, samt at formålet 

ikke syntes opnået efter gældende ret, vil der være et retspolitisk grundlag for at ændre gældende 

ret.  

                                                     
193 Ross, Alf. 1971 (1953). Om ret og retfærdighed, s. 418 
194 Nielsen, Ruth & Tvarnø, D. Tvarnø, 2014. Retskilder og retsteorier, s. 449 
195 Ross, Alf. 1971 (1953). Om ret og retfærdighed, s. 417. 
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Den overordnede målsætning med de retspolitiske anbefalinger vil være at skabe en økonomisk 

efficient regulering, hvor virksomhederne ikke kan begrænse forbrugervelfærden som led i en 

minoritetsaktiepost. Det blev i afsnit 3.3.4 Performance belyst, hvornår priskonkurrence og 

prisfastsættelse vil være efficient fra et samfundsperspektiv, hvorfor dette prisniveau bør være 

målet i forhold til anbefalingerne.  

4.3.1 Generelt om den anvendte model 

Jørgen Dalberg-Larsen opstiller i bogen ’Om retspolitik’ diverse retspolitiske idealtyper196. 

Idealtyperne definerer hver for sig en bestemt tilgang til retspolitikken. Mest relevante idealtype for 

nærværende afhandlings synsvinkel, emne og problematik er den såkaldte Retspolitikeren som 

social teknolog197, hvilket er én ud af fem, hvor de resterende dog ikke vil benævnes yderligere.  

Denne retspolitiske idealtypes tilgang består i, at reglerne skal virke så effektivt som muligt ude i 

samfundet, således i forhold til de formål, som lovgiver har opstillet. ”Formålet er altså ikke generelt 

at skabe klare regler for at fremme forudberegneligheden, men at skabe regler, der er egnede som 

midler til at realisere bestemte tilstande”198. Udgangspunktet er herved ikke at revolutionere 

retstilstanden, men nærmere at bestræbe sig på, at reguleringen sikrer de bagvedliggende formål 

ved denne. Det er således rettens virkninger og ikke dens indhold, som er afgørende. 

Idealtypen kan også anses for at være en vigtig faktor i forhold til styringsmekanismer, forstået på 

den måde at lovgivers primære mål er at influere og kontrollere de relevante aktørers adfærd.  

Idealtypen er yderst relevant for nærværende afhandling, da lovgivers formål netop er klart og 

tydeligt, hvortil det dog fandtes værende ikke opnået. Det kan nemlig af det økonomiske kapitel 

udledes, at virksomhederne vil have incitament til at gennemføre prisforhøjelse på markedet efter 

erhvervelse af minoritetsaktieposter hos en konkurrent.  

Anbefalingerne skal således tilsikre, at afstanden mellem formål og reel adfærd på markedet 

mindskes.  

                                                     
196 Evald, Jens m.fl. 2002. Om Retspolitik, s. 9 
197 Evald, Jens m.fl. 2002. Om Retspolitik, s. 16 
198 Evald, Jens m.fl. 2002. Om Retspolitik, s. 16 
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4.3.2 Lovgivers betragtninger 

Det fremkom tidligere i det juridiske kapitel, at der umiddelbart er fri adgang for konkurrenter til at 

erhverve minoritetsaktieposter hos en konkurrent, da det fandtes, at selve erhvervelsen ikke var 

omfattet af gældende ret. Dette var på trods af, at formålet med de relevante bestemmelser netop 

er at beskytte forbrugeren. EU´s intentioner er således at tilsikre dette så vidt muligt. Derved 

foreligger der et klart formål fra lovgiver herom, hvilket dog fandtes bevist i det økonomiske kapitel, 

at virksomhederne sandsynligvis ikke vil efterleve.  

På den ene side skal lovgiver altså tilstræbe en retstilstand, som beskytter forbrugeren. Det skal 

derved forhindres, at minoritetsaktieposterhvervelser begrænser konkurrencen. Dette kan bl.a.  

meget enkelt gøres ved at forbyde minoritetsaktieposterhvervelser på horisontalt niveau. Dette kan 

dog ikke anses for værende proportionalt, da et totalforbud ikke vil være den eneste løsning på de 

konkurrenceskadelige virkninger.  

På den anden side at det værd at bemærke, at lovgiver ikke har nogen intention om at forhindre 

erhvervelser af minoritetsaktieposter, da det f.eks. også kan føre til vækst og innovation. Hensigten 

med regulering er ej at begrænse virksomhedernes ageren og vækstmuligheder på markedet. 

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg (herefter EØSU) har i dets udtalelse om 

hvidbogen199 forelagt dets synspunkter. Overordnet udtales: ”Med hvidbogen tilstræber 

Kommissionen at skabe balance mellem offentlighedens interesse i at få lukket et hul i 

reguleringssystemet og virksomhedernes interesse i, at omkostningerne holdes på et så̊ lavt niveau 

som muligt. Det bør dog undgås, at omfanget af ændringerne til fusionsforordningen bliver 

uforenelige med dette mål. Der bør også̊ tages hensyn til de fordele, som fusioner kan bibringe 

virksomhederne.”200. Det skal i denne sammenhæng bemærkes, at ovenstående holdning vedrører 

integration af minoritetsaktieposterhvervelser i de eksisterende fusionskontrolregler, hvorved disse 

erhvervelser definitorisk ville angives under fusionsbegrebet.  

                                                     
199 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om hvidbog — En mere effektiv fusionskontrol i 
EU. COM (2014) 449 final 
200 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om hvidbog — En mere effektiv fusionskontrol i 
EU. COM (2014) 449 final, pkt. 1.2 
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”EØSU anbefaler, at der i det nye reguleringssystem også tages hensyn til de sociale konsekvenser 

især for beskæftigelsen og virksomhedernes konkurrenceevne på verdensmarkederne”201. Lovgiver 

bør altså inddrage ovenstående betragtninger i sine overvejelser ved regulering af 

minoritetsaktieposterhvervelser, herunder såvel de sociale fordele som ulemper, som vil medfølge.  

I den økonomiske analyse kan helt overordnet udledes to væsentlige udfordringer med gældende 

ret. Først og fremmest kunne det konkluderes, at virksomhederne med stor sandsynlighed vil 

tilbageholde informationer om transaktioner over for myndighederne. Det skyldtes primært 

lovgiver og virksomhedernes modstridende interesser. Lovgiver bør således have dette forhold i 

mente, således at virksomhederne bør pålægges en oplysningspligt, som også vedrører 

minoritetsaktieposter.  

Dernæst kan der være nogle transaktioner, som medfører en højrisiko for konkurrencebegrænsning 

og forbrugerbeskyttelse. Det blev fra et spilteoretisk perspektiv udledt, at virksomhederne nemlig 

vil have et incitament til at forhøje prisen til skade for især forbrugerne. Disse transaktioner bør 

således alene tillades med tilsagn eller helt forhindres. 

Når lovgivers hensigt med gældende ret på det pågældende område efterleves ud fra en økonomisk 

teori, vil den erhvervsjuridiske tilgang til den retspolitiske metode argumentere for muligheden for 

forbedringer til retstilstanden202.  

4.4 Hvidbogen – Fremtiden for EU-konkurrenceret? 

Hvidbogen er blevet anvendt i denne fremstilling samtlige gange som et referencepunkt for, hvad 

Kommissionen mener om minoritetsaktieposter. Det er dog endnu ikke belyst, hvilken betydning 

hvidbogen har, samt hvorledes Kommissionen ser det nærværende område reguleret. Dette afsnit 

vil derfor dybdegående analysere Kommissionens forslag på minoritetsaktiepost-området. 

Hvidbogen er for Kommissionen et talerør, som skal signalere, hvilken politik Kommissionen vil føre 

i fremtiden på det konkurrenceretslige område. Hvidbogen ’Towards more effective EU merger 

                                                     
201 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs udtalelse om hvidbog — En mere effektiv fusionskontrol i 
EU. COM (2014) 449 final, pkt. 1.4 
202 Nielsen, Ruth & Tvarnø, D. Tvarnø, 2014. Retskilder og retsteorier, s. 453 
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control’203 behandler overordnet set to problemstillinger. Først og fremmest det sagsrefererende 

samarbejde mellem EU og de nationale konkurrencemyndigheder og for det andet Kommissionens 

ønske om at bringe ikke-kontrollerende minoritetsaktieposterhvervelser inden for rammerne af de 

eksisterende fusionskontrolregler204. 

Vi vil ikke gentage Kommissionens argumenter for reguleringsbehovet på ikke-kontrollerende 

minoritetsaktieposter, da denne fremstilling i sin helhed bekræfter, at minoritetsaktieposter ikke er 

reguleret i EU. Som nævnt tidligere er hvidbogen hidtil blot anvendt som et referencepunkt, 

hvorimod dette afsnit har til hensigt at udforske, hvad Kommissionen foreslår, og hvilken betydning 

det vil have for det indre marked. Hertil er det således relevant at præsentere de overordnede tre 

principper, som Kommissionen har taget udgangspunkt i ved udarbejdelsen af sine forslag: 

- “it should capture the potentially anti-competitive acquisitions of non-controlling minority 

shareholdings; 

- it should avoid any unnecessary and disproportionate administrative burden on companies, 

the Commission and NCAs; and 

- it should fit with the merger control regimes currently in place at both the EU and national 

level.”205 

Kommissionen har i forbindelse med udarbejdelsen af hvidbogen offentligt bedt industrieksperter, 

virksomheder m.m. om at tage stilling til et nyt anmeldelsessystem for minoritetsaktieposter. Der er 

i høringspapiret ’The Consultation Paper’206 fremlagt tre procedureforslag, nemlig: et 

notifikationssystem, som ville udvide anvendelsesområdet af de eksisterende fusionskontrol-regler; 

introducere et målrettet transparenssystem, hvor parterne af minoritetsaktieposterhvervelsen ville 

påkræves at informere Kommissionen om transaktionen (fase I), hvorefter Kommissionen vil skulle 

vurdere, hvorvidt de ønsker at viderebehandle transaktionen (fase II); og afslutningsvis et såkaldt 

selvkontrol-system, som i modsætning til det målrettede transparenssystem ikke ville kræve, at 

                                                     
203 White Paper. Towards more effective EU merger control. COM (2014) 449 final. 
204 White Paper. Towards more effective EU merger control. COM (2014) 449 final, pkt. 23.  
205 White Paper. Towards more effective EU merger control. COM (2014) 449 final, pkt. 42 
206 White Paper. Towards more effective EU merger control. COM (2014) 449 final, pkt. 43 



Side 95 af 119 
 

parterne rapporterede til Kommissionen, men at Kommissionen samt eksisterende konkurrenter 

selv ville skulle identificere problematiske transaktioner.  

Kommissionens lovforslag til behandling af ikke-kontrollerende minoritetsaktieposter fremlægger to 

kumulative betingelser, som skal opfyldes forud for behandling, og er således formuleret:  

- “acquisitions of a minority shareholding in a competitor or vertically related company (i.e. 

there needs to be a competitive relationship between acquirer and target); and 

- the competitive link would be considered significant if the acquired shareholding is (1) 

around 20 % or (2) between 5 % and around 20 % but accompanied by additional factors 

such as rights which give the acquirer a "de-facto" blocking minority, a seat on the board of 

directors, or access to commercially sensitive information of the target”.207 

Kommissionens nye anmeldelsessystem og lovforslag til regulering af minoritetsaktieposter er 

yderst opsigtsvækkende. Indholdet af begge tiltag er dog ikke uden udfordringer, hvorfor vi i 

nedenstående afsnit uddybende vil diskutere Kommissionens forslag. 

4.4.1 Implementering af ’Competitively Significant Link’ 

Der er ikke redegjort for, hvordan begrebet ’Competitively Significant Link’ eller virksomhedernes 

strukturelle forbindelse konkret skal fortolkes eller anvendes på nuværende tidspunkt. Begrebet 

skal tillade såvel Kommissionen som de nationale konkurrencemyndigheder at gribe ind ved 

potentielt problematiske transaktioner, hvor markeder enten på horisontalt eller vertikalt plan kan 

påvirkes. De indgående parametre, som Kommissionen ville undersøge ved vurderingen af denne 

forbindelse mellem virksomhederne, er af stor betydning for fremtiden af minoritetsaktiepost-

transaktioner.  

Denne forudgående betingelse om ’Competitively Significant Link’ er særdeles relevant, da det er i 

såvel EU som medlemslandenes interesse ikke at regulere minoritetsaktieposterhvervelser, som 

gennemføres af institutionelle investorer såsom private equity-virksomheder og øvrige finansielle 

investorer. Begrebet sikrer således sondringen mellem institutionelle investorer og almindelige 

                                                     
207 White Paper. Towards more effective EU merger control. COM (2014) 449 final, pkt. 47 
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erhververe, da institutionelle investorer ikke direkte vil påvirke produkt- eller 

tjenesteydelsesmarkedet som følge af erhvervelsen.  

Kommissionen er særdeles interesseret i at vide, hvornår transaktionen gennemføres af horisontalt- 

eller vertikalt-agerende virksomheder. Kommissionen redegør i sit ’Impact Assesment’208 dokument, 

at virksomhedernes ”financial interest” er afgørende i vurderingen af minoritetsaktieposter. 

Kommissionen definerer ”financial interest” som den erhvervende virksomheds interesse i den 

erhvervede virksomheds profit, hvilket kan skabe incitament til at konkurrere mindre og tillade den 

erhvervende virksomhed at manipulere med markedspriserne.209 

Ved at implementere begrebet ’Competitively Significant Link’ giver det som nævnt tidligere 

Kommissionen mulighed for at identificere problematiske transaktioner ved første blik. Dette er på 

nuværende tidspunkt besværligt for Kommissionen pga. den manglende informationsdeling mellem 

Kommissionen og transaktionsparterne.  

Implementeringen af ’Competitively Significant Link’ i Kommissionens kontrolforanstaltninger for 

minoritetsaktieposter er dog ikke uden udfordringer. Begrebet skal som nævnt i hvidbogen 

vurderes af begge transaktionsparter, hvilket potentielt kan fremme tvetydigheder ift. fortolkningen 

og anvendelsen af begrebet hos virksomhederne. Problemet er således, at det kan være 

udfordrende for mange virksomheder at vurdere, hvorvidt deres aktiviteter på én eller flere 

markeder er sammenstødende med den anden virksomhed. Virksomhederne ville konkret skulle 

tage stilling til, om der eksisterer markedsforbindelser på såvel horisontalt som vertikalt plan, og 

dernæst vurdere, om deres aktiviteter er af betydelig karakter.  

Vi vurderer dog, trods uklarhederne omkring det præsenterede udspil fra Kommissionen, at det 

grundlæggende fremhæver et kerneproblem ved minoritetsaktieposterhvervelser. Der eksisterer 

fortsat en usikkerhed om, hvorvidt minoritetsaktiepostserhvervelser vil påvirke konkurrencen på 

det indre marked.  

                                                     
208 Commission Staff Working Document. Impact Assesment – Accompanying the document White Paper 

Towards more effective EU merger control. SWD (2014) 217 final. 
209 Commission Staff Working Document. Impact Assesment – Accompanying the document White Paper 
Towards more effective EU merger control. SWD (2014) 217 final, pkt. 23. 
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4.4.2 Kontrolforanstaltninger for minoritetsaktieposter 

Kommissionen har som nævnt i forbindelse med udarbejdelsen af det nye anmeldelsessystem 

konsulteret offentligheden for at finde et system, som mest muligt vil give Kommissionen og de 

nationale konkurrencemyndigheder indsigt i transaktionerne. Kommissionen har i denne 

forbindelse fået private borgeres, myndigheders, erhvervsorganisationers og virksomheders input 

til en effektiv måde at kontrollere minoritetsaktieposttransaktioner. Kommissionen har ud fra tre 

overordnede forslag valgt at gå videre med det ’målrettede transparenssystem’. Vi vil i 

nedenstående afsnit redegøre for, hvad dette forslag indebærer, og hvad det konkret vil betyde for 

virksomhederne.  

4.4.2.1 Det målrettede transparenssystem 

Det målrettede transparenssystem vil kræve, at begge transaktionsparter informerer Kommissionen 

eller de nationale konkurrencemyndigheder vha. en meddelelse, såfremt de ønsker at gennemføre 

en minoritetsaktieposttransaktion inden for de angivne tærskelværdier. Meddelelsen skal give 

Kommissionen og/eller de nationale konkurrencemyndigheder indsigt i og samtidig muliggøre 

viderebehandling af transaktionen, såfremt det er nødvendigt. Meddelelsen skal konkret indeholde 

parternes omsætning, en beskrivelse af transaktionen, oversigt over ejerforholdet før og efter 

transaktionen, oplysning om, om ejerandelene inkluderer stemmerettighed, og til sidst 

markedsandelsoplysninger210. Disse krav, som Kommissionen fremadrettet ville kræve af 

virksomhederne, kan potentielt være betydeligt bebyrdende for virksomhederne og 

konkurrencemyndighederne.  

Ved at fastsætte tærskelværdierne ned til såvel 20 % og 5-20 % tilstræber Kommissionen at få 

bedre indsigt og øge sin kompetence ved problematiske minoritetsaktieposttransaktioner. Denne 

øgede indsigt vil dog ikke være uden omkostninger for Kommissionen og de nationale 

konkurrencemyndigheder. Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder ville skulle øge 

kontrol- og håndhævelsesomkostningerne. Dette rejser spørgsmål om, om denne ændring er 

proportional med det tilstræbte ønske fra Kommissionen. 

                                                     
210 White Paper. Towards more effective EU merger control. COM (2014) 449 final, pkt. 49 
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Lignende kontrolforanstaltninger er allerede introduceret i tre medlemslande, navnlig 

Storbritannien, Tyskland og Østrig, hvor Storbritannien har et frivilligt meddelelsessystem. Tyskland 

og Østrig anvender derimod, ligesom Kommissionens forslag om et obligatorisk meddelelsessystem. 

Kontrol- og håndhævelsesomkostninger, som vil følge med ved implementeringen af et obligatorisk 

meddelelsessystem i EU, kan dog ifølge Kommissionen retfærdiggøres for at beskytte konkurrence- 

og forbrugervelfærden211. Kommissionen vurderer dog overordnet set, at kontrol- og 

håndhævelsesomkostningerne ikke vil stige betydeligt for de nationale konkurrencemyndigheder i 

deres analyse af deres foreslåede kontrolsystem212. 

Det er dog uklart, hvilken effekt Kommissionens foreslåede anmeldelsessystem vil have for selve 

Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder. Dette skyldes, at antallet af 

minoritetsaktieposter er registreret, og effekterne af tærsklerne på henholdsvis 20 % og 5 %-20 % 

kan derfor variere fra medlemsland til medlemsland.  

Kommissionen har derudover i forbindelse med anmeldelsessystemet f.eks. ikke fremlagt 

omsætningstærskler, som ville give enten de nationale konkurrencemyndigheder eller 

Kommissionen kompetence til at behandle transaktionen. Konsekvensen af ikke at have 

omsætningstærskler kan resultere i, at virksomhederne i høj grad vælger at anmelde deres 

transaktioner til Kommissionen for at undgå sanktioner. Dette ville uden tvivl overbebyrde 

Kommissionen, hvilket er grunden til, at vi ser Kommissionen fastsætte generelle 

omsætningstærskler.   

Afslutningsvis foreslår Kommissionen i forbindelse med det målrettede transparenssystem en 

standstill-periode efter indleveringen af de påkrævede informationer, hvorefter parterne ikke vil 

kunne lukke transaktionen. De nationale konkurrencemyndigheder vil, såfremt det er nødvendigt i 

denne standstill-periode, kunne henvise sagen til Kommissionen under de eksisterende 

henvisningsregler. Konkret vil denne standstill-periode give Kommissionen og de øvrige nationale 

konkurrencemyndigheder 15 arbejdsdage til at gennemføre en fase I-behandling af deres 

                                                     
211 Commission Staff Working Document. Impact Assesment – Accompanying the document White Paper 
Towards more effective EU merger control. SWD (2014) 217 final, pkt. 3.4.1 
212 Commission Staff Working Document. Impact Assesment – Accompanying the document White Paper 
Towards more effective EU merger control. SWD (2014) 217 final, pkt. 3.4.1.4. 
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transaktion213. Derefter vil Kommissionen og øvrige konkurrencemyndigheder skulle afgøre, 

hvorvidt de ønsker at gå videre med behandlingen til fase II, som kræver yderligere behandlingstid 

og yderligere informationer fra parterne. Denne standstill-periode ser vi som en nødvendighed for 

at opretholde en effektiv behandlingstid af de videregivne informationer fra transaktionsparterne 

og en medfølge af et obligatorisk meddelelsessystem. Der eksisterer dog forskellige tilgange, som 

Storbritannien, Tyskland og Østrig på nuværende tidspunkt har implementeret i deres nationale 

fusionskontrolregler. Disse forskelle og ligheder vil uddybende diskuteres i den nedenstående 

komparative analyse.  

4.5 Komparativ analyse 

Hidtil har fremstillingen udelukkende taget udgangspunkt i Kommissionens hvidbog, som 

referencepunkt for, hvordan regulering bør være i EU. Som nævnt tidligere er der tre 

medlemslande, Storbritannien, Tyskland og Østrig, som på nuværende tidspunkt regulerer 

minoritetsaktieposter nationalt. Det er således relevant at sammenligne og undersøge, hvorledes 

disse tre medlemslande ville påvirkes, såfremt Kommissionen valgte at implementere regulering af 

minoritetsaktieposter på EU-plan. Vi vil derfor i nedenstående afsnit sammenholde og vurdere 

Kommissionens hvidbog med de britiske, tyske og østrigske love og undersøge, hvor effektive 

reglerne er til bl.a. at reducere moral hazard.  

4.5.1 Storbritannien 

I Storbritannien reguleres ikke-kontrollerende minoritetsaktiepost transaktioner under 2002 c. 40 

(også kendt som Enterprise Act 2002, herefter EA), og anvender som udgangspunkt ikke en 

overordnet tærskelværdi, men på baggrund af, om transaktionen medfører ’material influence’ over 

den erhvervede virksomhed. Dette begreb har hjemmel i Storbritanniens konkurrencelovgivning jf. 

EA § 26, stk. 3, som behandler helt eller delvise sammenslutninger mellem to virksomheder og er 

således formuleret: 

“A person or group of persons able, directly or indirectly, to control or materially to influence the 

policy of a body corporate, or the policy of any person in carrying on an enterprise but without 

                                                     
213 White Paper. Towards more effective EU merger control. COM (2014) 449 final, pkt. 50 & 51 
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having a controlling interest in that body corporate or in that enterprise, may, for the purposes of 

subsections (1) and (2), be treated as having control of it.”214 

Den britiske konkurrencemyndighed Competition and Markets Authority definerer helt konkret 

begrebet ’material influence’ i deres fusionsvejledning215 som en virksomheds evne til at påvirke en 

anden virksomheds adfærd og virksomhedspolitik216. Denne materielle indflydelse vurderes af den 

britiske konkurrencemyndighed fra case til case, hvor de vurderer alle væsentlige faktorer, som kan 

have betydning217. For at undgå juridisk tvivl hos virksomhederne har Storbritannien uofficielt en 

tærskelværdi på 25 %, som de mener, skaber en antagelse om ’material influence’ ved 

minoritetsaktieposterhvervelser. Ved ikke klart at fastsætte en tærskelværdi for 

minoritetsaktieposter i deres nationale konkurrencelovgivning holdes anvendelsesområdet af 

bestemmelsen bredt, hvilket er i den britiske konkurrencemyndigheds interesse. Dette giver 

konkurrencemyndigheden kompetence til at behandle transaktioner under 25 %, på trods af, at 

påvirkning af den anden virksomheds forretningspolitik stadig er sandsynligt218. Denne materielle 

indflydelsesvurdering kan ligeledes findes under Kommissionens lovforslag i hvidbogen, hvor 

Kommissionen herved ønsker at kontrollere minoritetsaktieposter, som konkret medfører de-facto-

kontrol, vetorettigheder og bestyrelsesrepræsentation.  

Grundlæggende arbejder Storbritannien med en øvre tærskelværdi på 25 %, som nævnt tidligere, 

hvorimod Kommissionen ønsker via hvidbogen at nedsætte denne tærskel til henholdsvis 20 % og 5 

%-20 % for transaktioner, som medfører de-facto-kontrol, stemme- og vetorettigheder og 

bestyrelsesrepræsentation.  

Med hensyn til anmeldelsessystemer benytter Storbritannien i modsætning til Kommissionens 

forslag på nuværende tidspunkt et frivilligt anmeldelsessystem i deres fusionskontrolregler. Dette 

frivillige anmeldelsessystem betyder som udgangspunkt, at virksomhederne ikke er nødsaget til at 

                                                     
214 2002 c. 40 § 26, stk. 3. 
215 Competition & Markets Authority. 2014. Mergers: Guidance on the CMA’s jurisdiction and procedure. 
216Competition & Markets Authority. 2014. Mergers: Guidance on the CMA’s jurisdiction and procedure, pkt. 
4.14  
217 Competition & Markets Authority. 2014. Mergers: Guidance on the CMA’s jurisdiction and procedure, pkt. 
4.15  
218 Competition & Markets Authority. 2014. Mergers: Guidance on the CMA’s jurisdiction and procedure, pkt. 
4.19 & 4.20 
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anmelde transaktionen før gennemførslen. I praksis eksisterer der dog gode grunde til at anmelde 

en transaktion for virksomhederne, da virksomhederne herved kan imødekomme potentielle 

problemer ved transaktionen219.  

Den britiske konkurrencemyndighed er almindeligvis påkrævet under EA at referere såkaldte 

’relevant mergers’220 til en fase I- og/eller fase II-kontrol, hvis transaktionen (i) ikke er gennemført 

eller gennemført inden for de sidste fire måneder, (ii) overskrider tærskelværdien på 70 mio. GBP 

(the turnover test) og/eller transaktionen medfører, at virksomhederne sammenlagt leverer 25 % af 

et bestemt produkt eller en bestemt tjenesteydelse i Storbritannien (the supply test). 

Transaktioner, som falder uden for ovenstående, kan dog stadig, som nævnt tidligere, kontrolleres 

af den britiske konkurrencemyndighed, hvis transaktionen muliggør ’material influence’ hos den 

anden virksomhed. Der eksisterer således såvel fordele som ulemper ved det frivillige 

anmeldelsessystem i Storbritannien.  

Hvis transaktionen er gennemført uden forudgående anmeldelse fra transaktionsparterne, og 

transaktionen efterfølgende har haft konkurrencebegrænsende effekt, kan den erhvervende part 

risikere at skulle afhænde sine aktiekapital. Denne konsekvens blev illustreret i Ryanair/Aer Lingus-

sagen, hvor Ryanair blev ordret af den britiske konkurrencemyndighed Competition and Markets 

Authority til at afhænde sin eksisterende 29.8 % aktiekapital hos Aer Lingus, da den britiske 

konkurrencemyndighed efter nærmere behandling af transaktionen fandt en andel på 5 % 

retfærdiggjort221.  

Fordelene ved de britiske fusionskontrolregler er, at de umiddelbart nedsætter 

transaktionsomkostningerne, navnlig kontrol- og håndhævelsesomkostninger, ved at give 

virksomhederne mulighed for at selvvurdere, hvorvidt anmeldelse er nødvendigt eller ej. Dette 

anmeldelsessystem forudsætter dog, at virksomhederne ikke med vilje handler modstridende med 

konkurrencemyndighedens ønske. Det nuværende anmeldelsessystem i Storbritannien kan 

                                                     
219https://www.slaughterandmay.com/media/64563/uk_merger_control_under_the_enterprise_act_2002_-
_nov_2009.pdf, den 12. maj 2018. Slaughter and May. UK Merger Control Under the Enterprise Act 2002, s. 
10. 
220 Competition & Markets Authority. 2014. Mergers: Guidance on the CMA’s jurisdiction and procedure, pkt. 
2.5 
221 Ryanair mod Kommissionen, T-411/07, ECLI:EU:C:2008:535 

https://www.slaughterandmay.com/media/64563/uk_merger_control_under_the_enterprise_act_2002_-_nov_2009.pdf
https://www.slaughterandmay.com/media/64563/uk_merger_control_under_the_enterprise_act_2002_-_nov_2009.pdf
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potentielt give virksomhederne incitament til at skjule informationer om deres transaktion for 

konkurrencemyndigheden. Vi ser derfor selvvurderende anmeldelsessystemer som Storbritanniens 

særdeles udfordrende, da visse transaktioner kan gå uanmeldt. Kommissionens anmeldelsessystem 

i forhold til Storbritannien reducerer betydeligt sandsynligheden for moral hazard-konflikter ved at 

gøre anmeldelse inden for de angivne tærskler obligatorisk. Derudover kræver Kommissionen, at 

virksomhederne videregiver forholdsvis mange informationer om såvel parterne som transaktionen, 

hvilket yderligere er med til at reducere moral hazard-konflikter.  

Det er dog vigtigt at sætte det i perspektiv. Kommissionen prøver at udvikle et anmeldelsessystem, 

som skal fungere på EU-plan, hvorimod nødvendigheden for at regulere minoritetsaktieposter i 

Storbritannien afhænger udelukkende af antallet af transaktioner årligt i Storbritannien. Denne 

tilbageholdenhed fra Storbritannien kan således være for ikke at overbebyrde og overregulere 

virksomhederne. Der kan argumenteres for, at Kommissionens forslag ville medføre overbebyrdelse 

og overregulering af virksomhederne. Dette ville opfattes negativt hos Storbritannien.  

4.5.2 Tyskland 

I Tyskland reguleres ikke-kontrollerende minoritetsaktieposter transaktioner under Gesetz gegen 

Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 (BGBl. I S. 

1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 10 Absatz 9 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 

3618) geändert worden ist (også kendt som Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen, herefter 

GWB) eller lov mod konkurrencebegrænsninger. For det første fremgår det af de tyske 

fusionskontrolregler, at enhver erhvervelse på 25 % af aktie- eller stemmekapitalen i en anden 

virksomhed er underlagt reglerne jf. GWB § 37, stk. 1, nr. 3, litra b. Tyskland benytter således en 

tærskelværdi på 25 % i modsætning til Kommissionens forslag, som benytter 20 % som den 

overordnede tærskel for minoritetsaktieposter. Derudover tager de tyske fusionskontrol-regler ikke 

hensyn til, hvorvidt der eksisterer et konkurrencemæssigt forhold mellem den erhvervende og den 

erhvervede virksomhed enten horisontalt eller vertikalt.   

For at undgå omgåelser af loven har Tyskland følgende bestemmelse, navnlig GWB § 37, stk. 1, nr. 

4, som fastlægger, at fusionskontrolreglerne også er anvendelig såfremt:  
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“any other combination of undertakings enabling one or several undertakings to exercise directly or 

indirectly a material competitive influence on another undertaking.”222 

Ovenstående formulering om ’material competitive influence’ formodes at være formuleret bredt 

med vilje. Formuleringen muliggør den tyske konkurrencemyndighed at kontrollere transaktioner, 

hvor aktie- eller stemmekapitalen giver de-facto-kontrol, vetorettigheder og 

bestyrelsesrepræsentation til den erhvervende virksomhed. Formuleringen er på mange måder 

sammenlignelig med Storbritanniens ’material influence’, da begrebet umiddelbart ikke er 

udtømmende og giver konkurrencemyndigheden mulighed for f.eks. at kontrollere øvrige 

betydelige faktorer. Kommissionens forslag benytter tværtimod en direkte formulering, som fjerner 

tvivl om fortolkningen af bestemmelsen. Den tyske konkurrencemyndighed redegør umiddelbart 

ikke for, hvorledes ’material competitive influence’ bør fortolkes.  

Tyskland har lignende Kommissionens foreslåede anmeldelsessystem også et obligatorisk 

anmeldelsessystem, som kræver, at transaktionsparterne, såvel den erhvervende og den 

erhvervede, anmelder transaktionen før gennemførslen, jf. GWB § 39, stk. 1-2. Endvidere kræver 

den tyske konkurrencemyndighed Bundeskartellamt forholdsvis lignende informationer fra 

transaktionsparterne som i det målrettede transparenssystem, som Kommissionen præsenterer i sit 

forslag. Den tyske konkurrencemyndighed kræver navnlig i henhold til GWB § 39, stk. 3, at parterne 

oplyser følgende: 

i. Navn og deres hovedsæde 

ii. Type af forretning 

iii. Omsætning i Tyskland, EU og på verdensplan 

iv. Markedsandele herunder beregningsmetoden 

v. Størrelsen af den erhvervede andel hos den anden virksomhed 

vi. Oplysninger på en berettiget person i Tyskland, såfremt virksomhedens hovedsæde ikke er i 

Tyskland. 

                                                     
222 Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. Juni 2013 
(BGBl. I S. 1750, 3245), das zuletzt durch Artikel 10 Absatz 9 des Gesetzes vom 30. Oktober 2017 (BGBl. I S. 
3618) geändert worden ist § 37, stk. 1, nr. 4. 
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Forskellen mellem det tyske anmeldelsessystem og Kommissionens foreslåede anmeldelsessystem, 

det målrettede transparenssystem (se afsnit 4.4.2.1 Det målrettede transparenssystem), adskiller 

sig umiddelbart på følgende punkter: Først og fremmest kræver Kommissionen, at parterne i deres 

anmeldelse tager stilling til, hvorvidt virksomhederne har en horisontal eller vertikal 

markedsforbindelse, hvilket umiddelbart ikke fremgår af de tyske fusionskontrolregler. For det 

andet kræver Kommissionen informationer om de rettigheder, som medfølger 

minoritetsaktieposten, hvilket formodes, at transaktionsparterne i henhold til, jf. GWB § 37, stk. 1, 

nr. 4 tager stilling til før anmeldelse, men desværre ikke fremgår direkte af de tyske 

anmeldelsesregler, jf. GWB § 39. 

Der kan argumenteres for, at Kommissionens anmeldelsessystem ved at tage hensyn til 

transaktioner på 20 % og transaktioner mellem 5 % og 20 %, som er ledsaget af yderligere 

rettigheder, reducerer moral hazard mere effektivt end det tyske anmeldelsessystem. Dette skyldes 

primært det udvidede oplysningskrav, som Kommissionen foreslår.  Øvrige faktorer ved 

minoritetserhvervelser kontrolleres således indirekte via jf. GWB § 37, stk. 1, nr. 4 under ’material 

competitive influence’-begrebet. Dette kan være uhensigtsmæssigt og skabe tvetydigheder, 

hvorimod Kommissionen direkte definerer, hvilke øvrige faktorer der er relevante for 

minoritetsaktieposterhvervelser. Den tyske konkurrencemyndighed kan dog retfærdiggøre dens 

nuværende regulering af minoritetsaktieposter, da Kommissionens udvidelse af det tyske 

anmeldelsessystem potentielt ville overbebyrde og overregulere virksomhederne i Tyskland. 

Grundlæggende kan der argumenteres for, at nedsættelsen af tærskelværdien fra 25 % til 20 % og 

udvidelsen af det eksisterende anmeldelsessystem potentielt vil medføre overregulering i Tyskland, 

hvilket vi mener, ville opfattes negativt i Tyskland. 

4.5.3 Østrig 

Den østrigske regulering af minoritetsaktieposterhvervelser er på mange måder sammenlignelig 

med den tyske regulering, hvorfor analysen af den østrigske regulering blot vil være overordnet.  

I Østrig reguleres ikke-kontrollerende minoritetsaktieposter under Bundesgesetz gegen Kartelle und 

andere Wettbewerbsbeschränkungen (Kartellgesetz 2005 – KartG 2005) StF: BGBl. I Nr. 61/2005 

(også kendt som Kartellgesetz 2005, herefter BGBI). De østrigske fusionskontrolregler er 

anvendelige på såvel transaktioner, som medfører kontrol, og transaktioner, som er ikke-
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kontrollerende. De østrigske fusionskontrolregler er således både anvendelige og 

anmeldelsespligtige ved både direkte eller indirekte erhvervelser på 25 % af aktie- eller 

stemmekapitalen hos en anden virksomhed, jf. BGBI § 7, stk. 1, nr. 3. Østrig anvender derudover 

sammenligneligt med Storbritannien og Tyskland en materiel indflydelsesvurdering, som tillader 

den østrigske konkurrencemyndighed at behandle minoritetsaktieposttransaktioner under 

tærskelværdien på 25 %. Denne materielle indflydelsesvurdering giver den østrigske 

konkurrencemyndighed kompetence til at kontrollere, om aktie- eller stemmekapitalen medfører 

de-facto-kontrol, vetorettigheder og bestyrelsesrepræsentation som følge af transaktionen.  

Den østrigske konkurrencemyndighed har kompetence til at behandle transaktioner, der 

overskrider den fastsatte tærskel på 25 % og omsætningstærsklerne fastsat i jf. BGBI § 9, stk. 1, nr. 

1-3, hvor (i) virksomheder, som sammenlagt globalt har en omsætning på mere end 300 mio. EUR i 

omsætning, (ii) virksomheder, som sammenlagt i Østrig har en omsætning på mere end 30 mio. 

EUR. Eller mere end to virksomheder, som hver har haft en omsætning på mere end 5 mio. EUR.  

De østrigske konkurrenceregler tager ikke hensyn til, hvorvidt der eksisterer horisontal eller vertikal 

markedsforbindelse, men virksomhederne skal derimod oplyse følgende ved anmeldelse af 

transaktionen: (i) Virksomhedsstrukturen (herunder direkte og indirekte ejere og datterselskaber), 

(ii) omsætning (i mængde og værdi inden for det sidste år) og (iii) den generelle markedsstruktur223. 

Ovenstående oplysninger, som virksomhederne skal oplyse konkurrencemyndigheden, er betydeligt 

færre oplysninger i forhold til Kommissionens ændringsforslag.  

Den østrigske konkurrencemyndighed ville ved at implementere anmeldelseskravene fra 

Kommissionens målrettede transparenssystem betydeligt kunne reducere sandsynligheden for 

moral hazard-konflikter. Den østrigske konkurrencemyndighed modtager under det eksisterende 

anmeldelsessystem ingen oplysninger om, hvorvidt den erhvervende virksomhed som følge af 

transaktionen erhverver bestemte rettigheder over den erhvervede virksomhed. Dette kan 

resultere i, at virksomhederne erhverver direkte eller indirekte kontrol over en anden virksomhed 

uanmeldt, hvilket fra et moral hazard-perspektiv er yderst problematisk.  

                                                     
223 https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9daef3a2-14de-430d-b864-dc75615c7f1b den 12. maj 
2018. Ablasser-Neuhuber, Astrid & Neumayr, Florian. Merger control triggers and thresholds in Austria.  

https://www.lexology.com/library/detail.aspx?g=9daef3a2-14de-430d-b864-dc75615c7f1b
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Grundlæggende kan der argumenteres for, at nedsættelsen af tærskelværdien fra 25 % til 20 % og 

udvidelsen af det eksisterende anmeldelsessystem potentielt vil medføre overregulering i Østrig, 

hvilket vi mener, i så fald ville opfattes negativt i Østrig.  

Alt i alt kan det konkluderes på baggrund af ovenstående komparative analyse, at der mellem 

medlemslandene eksisterer forholdsvis ret forskellige måder at regulere minoritetsaktieposter på. 

Overordnet set vurderer vi, at Kommissionens forslag i hvidbogen vil opfattes negativt hos 

medlemslandene, da Kommissionens fremgangsmåde potentielt vil overregulere. Kommissionens 

foreslåede anmeldelsessystem ville som nævnt være med til at reducere sandsynligheden for moral 

hazard hos medlemslandene, men det er således vigtigt, at kontrolforanstaltningerne er 

proportionale med den administrative byrde, som konkurrencemyndighederne og virksomhederne 

vil pålægges som følge heraf.  

4.6 Anbefalinger 

Dette afsnit vil på baggrund af afsnittene om hvidbogen og den komparative analyse præsentere 

anbefalinger, som vi mener, ville kunne effektivisere regulering af minoritetsaktieposter i såvel EU 

som på nationalt plan. Anbefalingerne vil tage stilling til Kommissionens lov- og anmeldelsestiltag. 

Formålet med anbefalingerne er at varetage såvel EU som nationale hensyn, som vil kunne tilsikre 

effektiv implementering af Kommissionens forslag.  

4.6.1 Anbefalinger til Kommissionens forslag 

Vi anbefaler følgende formulering for regulering af ikke-kontrollerende minoritetsaktieposter. 

Følgende kumulative betingelser skal opfyldes, før nedenstående bestemmelse er anvendelig: 

- ”Erhvervelser af en minoritetsaktiepost hos en horisontal eller vertikal relateret virksomhed, 

hvor der eksisterer en betydelig konkurrencemæssig relation mellem erhververen og den 

erhvervede virksomhed”. 

- ”Den konkurrencemæssige relation anses for værende betydelig, i så fald den erhvervede 

andel hos den anden virksomhed overskrider 20 % eller mellem 10 % og 20 %, såfremt der 

ved erhvervelse af andelen medfølger materiel indflydelse over den anden virksomhed. 
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o Materiel indflydelse over en anden virksomhed kan især bestå, hvis erhververen 

direkte eller indirekte kan påvirke virksomhedspolitikken via erhvervede stemme- og 

vetorettigheder, bestyrelsesrepræsentation eller ved øvrige medhørende 

rettigheder. 

Ordlyden er som udgangspunkt identisk med det forelagte forslag fra Kommissionen. Der er 

derimod foretaget ændringer i ordlyden i andet stk. mht. minoritetsaktieposterhvervelser ledsaget 

af yderligere rettigheder. Vi anbefaler i modsætning til formuleringen anvendt af Kommissionen 

anvendelse af begrebet ’materiel indflydelse’, hvilket bl.a. er anvendt af henholdsvis Storbritannien, 

Tyskland og Østrig. Anvendelse af begrebet ’materiel indflydelse’ ville sikre større gennemslagskraft 

og harmonisere med eksisterende regulering på minoritetsaktieposterhvervelser i EU.  

Vi foreslår derudover, at der anvendes et obligatorisk anmeldelsessystem, hvor begge 

transaktionsparter vil kræves at videregive følgende oplysninger før gennemførslen af 

transaktionen: 

i) Virksomhedernes navne og hovedsæder 

ii) Type af forretning 

iii) Redegørelse for og formålet med transaktionen 

iv) Omsætning i det pågældende medlemsland, EU og på verdensplan 

v) Ejerforholdet før og efter transaktionen 

vi) Redegørelse for øvrige rettigheder, som erhverves efter transaktionen 

vii) Og generelle markedsandel-oplysninger. 

Ovenstående oplysninger ville inden for 15 arbejdsdage behandles af enten Kommissionen eller en 

national konkurrencemyndighed, som vil tage stilling til, hvorvidt der er behov viderebehandling af 

pågældende transaktion. Behandlingsproceduren for såvel fase I og fase II er således 

sammenlignelig med hvidbogen. 

Vi vil i nedenstående afsnit argumentere for ovenstående anbefalinger herunder de bagvedliggende 

hensyn. 
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4.6.1.1 Betydelig konkurrencemæssig relation 

Som nævnt tidligere er vi enige i Kommissionens anvendelse af ’Competitively Significant Link’, 

hvilket i vores anbefalinger direkte videreføres. Ved at definere og vurdere det 

konkurrencemæssige forhold mellem virksomhederne får såvel Kommissionen og de nationale 

konkurrencemyndigheder et førsteindtryk af, hvorledes transaktionen kan påvirke konkurrencen. 

Denne relation mellem virksomhederne bør fastlægges af konkurrencemyndighederne via 

anmeldelsessystemets ii) og iii) krav, som konkret vil definere forholdet mellem virksomhederne.  

Vi ser ’konkurrent’ defineret og fortolket som en virksomhed, som agerer og tilbyder umiddelbart 

samme produkt og/eller tjenesteydelse på samme relevante marked224. Derudover ser vi, at der 

foreligger en vertikal relation mellem virksomhederne, såfremt virksomhederne agerer på 

forskellige niveauer af forsyningskæden225.  

4.6.1.2 Tærskelværdierne 

Vores anbefalinger tager samme tilgang til regulering af minoritetsaktieposter som Kommissionen 

med medhørende ændringer, som skal sikre mere effektiv anvendelse af bestemmelsen. Først og 

fremmest er vi af samme opfattelse, som Kommissionen med hensyn til en øvre tærskelværdi på 20 

%, som sikrer effektiv regulering af minoritetsaktieposter. Medlemslandene, navnlig Storbritannien, 

Tyskland og Østrig, anvender nationalt en tærskel på 25 %, som direkte eller indirekte indikerer et 

reelt ejerskab i en virksomhed. Tærskelværdien på 25 % bør dog ikke ses som en fast målestok for, 

hvornår virksomheder reelt erhverver ejerskab.  

Dette er bl.a. understøttet af retspraksis-afgørelser såsom Philip Morris, som ejede 30,8 % af 

aktiekapitalen og 24,9 % af stemmeretten226, Ryanair/Aer Lingus, hvor Ryanair efter samtlige 

transaktioner erhvervede 29,8 % af aktiekapitalen hos Aer Lingus227 og afslutningsvis 

Gillette/Warner-Lambert, hvor Gillette erhvervede 22 % samt forkøbsrettigheder i Wilkonson 

Sword228. Tidligere retspraksis giver således en indikation af, at der såvel eksisterer problematiske 

                                                     
224 Jessen, W. Pernille m.fl. 2016. Regulering af konkurrence i EU, s. 149 
225 Jessen, W. Pernille m.fl. 2016. Regulering af konkurrence i EU, s. 78. 
226 Philip-Morris, Forenede sager 142 og 156/84, ECLI:EU:C:1987:490. 
227 Ryanair mod Kommissionen, T-411/07, ECLI:EU:C:2008:535. 
228 93/252/EØF: Kommissionens beslutning af 10. november 1992 om en procedure i henhold til EØF-
Traktatens artikel 85 og 86 (IV/33.440 Warner-Lambert/Gillette m.fl. samt IV/33.486 BIC/Gillette og andre). 
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transaktioner over 25 % som under de 25 %. Ved at fastsætte en øvre tærskel på 20 % sikrer det 

potentielt Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder at identificere flere 

transaktioner, som kan have konkurrencemæssig betydning.  

Vi anbefaler en forøgelse af Kommissionens nedre tærskel fra 5 % til 10 % for at undgå 

overregulering og overbebyrdelse af såvel konkurrencemyndighederne som virksomhederne. Vi 

mener, at tærskelværdien på 5 % ikke er proportional med det tilsigtede formål, og at der bør 

eksistere en safe-harbour for transaktioner under 10 %. Disse transaktioner bør således være 

forbeholdt for anmeldelsespligten og behandlingen fra konkurrencemyndighederne. Vi ser 

grundlæggende Kommissionens forslag på 5 % som en overregulering af minoritetsaktieposter, som 

kan skabe væsentlige forsinkelser og omkostninger for Kommissionen og de nationale 

konkurrencemyndigheder. Den forøgede kontrol og gennemsigtighed på minoritetsaktieposter ville 

være på bekostning af virksomhederne, hvilket ikke ville være efficient. Virksomhederne ville som 

følge af overregulering skulle stilles ringere.  

Endvidere er faktorer såsom mulighed for at påvirke virksomhedspolitikken, stemme- og 

vetorettigheder og øvrige rettigheder vigtige at identificere og vurdere for 

konkurrencemyndighederne.  

Dette understøttes midlertidigt af de tidligere nævnte retspraksis-afgørelser. For eksempel fandt 

Kommissionen det uforeneligt med det indre marked, at Gillette fik forkøbsrettigheder hos 

Wilkinson Sword. 

Hensigten ved at formulere såvel ’materiel indflydelse’ og ’øvrige rettigheder’ bredt er at indikere, 

at de af Kommissionen nævnte eksempler ikke er udtømmende. Ved at anvende ’materiel 

indflydelse’ i bestemmelsen ville Kommissionen sikre større gennemslagskraft og øget kompetence 

til at vurdere andre konstruktioner, som kan påvirke konkurrencen.  

4.6.1.3 Anmeldelsessystemet  

Vi anbefaler, at Kommissionens anmeldelsessystem tager inspiration i Tysklands 

anmeldelsessystem, som kræver, at begge transaktionsparter informerer konkurrencemyndigheden 

om transaktionen. De anmeldelsespligtige informationer skal give konkurrencemyndighederne 
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mulighed for at identificere problematiske transaktioner ved første blik vha. oplysning ii) og iii), som 

vil redegøre for deres relation fra et konkurrencemæssigt og forsyningskæde-perspektiv. Disse syv 

punkter har grundlæggende til hensigt at reducere sandsynligheden for moral hazard. Derfor ser vi 

det retfærdiggjort at kræve disse informationer fra virksomhederne. Grundlæggende er det umuligt 

at undgå omkostninger ved et obligatorisk anmeldelsessystem, da det er en selvfølge. 

Behandlingsproceduren, som Kommissionen præsenterer i deres forslag, synes vi, er retfærdiggjort 

og proportional med det tilsigtede formål. Behandlingsproceduren på 15 arbejdsdage vil give 

Kommissionen og de nationale konkurrencemyndigheder mulighed for effektivt at vurdere 

transaktionen. Derudover ser vi de oplysningspligtige informationer, som kræves retfærdiggjort, da 

oplysningerne umiddelbart er lettilgængelige for virksomhederne og blot ved første blik skal give 

konkurrencemyndighederne et overblik over transaktionen. Kommissionens krav om, at 

virksomhederne selv skal tage stilling til deres konkurrencemæssige relation, vurderes som en 

overbebyrdelse og et forhold som virksomhederne ikke bør have ansvaret for. Dette krav er følgelig 

fjernet fra de oplysningspligtige informationer, som virksomhederne skal videregive, da det 

potentielt vil medføre tvivlsomme og forkerte vurderinger.  

Kapitel 5 - Konklusion 
Formålet med nærværende afhandling har været at undersøge, hvorledes erhvervelse af ikke-

kontrollerende minoritetsaktieposter hos konkurrerende virksomheder påvirker 

markedskonkurrencen, og hvorvidt der kunne findes efficient juridisk og økonomisk regulering. Ved 

løbende at foretage analyser af gældende ret, som blev udledt ved den retsdogmatiske metode, og 

ud fra et økonomisk perspektiv, fandtes det, at der er en sandsynlig mulighed for at forbedre 

gældende ret. Af disse analyser fremkom det nemlig beviseligt, at minoritetsaktiepostserhvervelser 

på horisontalt niveau kan have en negativ virkning på den effektive konkurrence og 

forbrugervelfærden.  

Først og fremmest fremkom det, at der efter gældende ret ikke kan findes effektive 

kontrolforanstaltninger mod minoritetsaktiepostserhvervelser, som kan forhindre de konkurrence- 

og forbrugerskadelige virkninger. I den forbindelse var det relevant at undersøge Kommissionens 

kompetencer, TEUF artikel 101 og 102 samt fusionskontrolreglerne.  
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Kommissionen har som udgangspunkt bemyndigelse til at bringe en eventuel 

konkurrenceforvridning til ophør. Relevant for denne afhandling er, at man altså kan pålægge den 

erhvervende virksomhed af minoritetsaktieposter at frasælge sig disse. Det kan i sig selv anses for 

værende et godt og effektivt redskab til at sikre beskyttelse af konkurrenter og forbrugere. Dog 

fandtes det i afhandlingens økonomiske kapitel, at lovgiver og markedsaktører, herunder 

erhververen, har modstridende interesser, hvorved virksomheden vil tilbageholde information om 

erhvervelsen. Den anvendte incitamentsteori illustrerer netop, at virksomhederne efter gældende 

ret ikke vil oplyse om minoritetsaktiepostserhvervelser, som potentielt skader konkurrencen. Dette 

forhold er afgørende, da kommissionen først og fremmest skal konstatere en mulig overtrædelse, 

hvorfor de færreste transaktioner vil kunne opfanges.  

Både hvad angår TEUF 101 og 102 hjemler disse ikke kommissionen eller andre at føre kontrol og 

godkende transaktioner af minoritetsaktieposter inden disse gennemføres. Her skal særlige forhold 

gøre sig gældende, hvis det skulle være tilfældet, f.eks. hvis det var beviseligt at transaktionen 

havde et direkte konkurrencebegrænsende formål. Begge bestemmelser kan have virkning, efter 

transaktionen er gennemført, men afhænger igen af, om hvorvidt myndighederne opdager de 

mulige konkurrenceretlige skader samt løfter den medfølgende tunge bevisbyrde. 

Ved en analyse efter SCP-paradigmet fandtes det netop, at virksomhederne efter transaktionen vil 

have et øget incitament til at hæve prisen, da det for både erhververen og den erhvervede kan 

betale sig økonomisk. En forhøjelse af prisen vil ske ud fra det forhold, at markedsstrukturen tillader 

det, og omfattes derfor som udgangspunkt ikke af TEUF art. 101 eller 102. Det skyldes primært, at 

prisforhøjelsen ikke i sig selv er et resultat af en aftale eller samordnet praksis.  

Erhvervelsen af minoritetsaktieposter omfattes ikke af TEUF art. 102, da erhvervelsen i sig selv ikke 

udgøre et misbrug. TEUF art. 102 er således ikke en effektiv reguleringsramme for 

minoritetsaktieposter i EU. Anvendelse af TEUF art. 102 forudsætter, at der erhverves mere end en 

minoritetsaktiepost, forstået på den måde, at erhvervelsen skal medføre kontrol. Hvis dette er 

tilfældet, skal erhvervelsen anmeldes som fusion. 

Fusionskontrolreglerne hjemler netop et kontrolsystem, hvor transaktion først skal godkendes, før 

denne lovligt kan gennemføres, hvorfor myndighederne ikke først skal konstatere overtrædelsen 

for at håndhæve de konkurrenceretlige regler. Dog omfattes ikke-kontrollerende 
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minoritetsaktieposter, som udgangspunkt ikke af fusionsreglerne, da disse efter deres karakter 

almindeligvis ikke medfører kontrolerhvervelse.  

Reguleringens nødvendighed fastlægges af det forhold, at forbrugervelfærden er en væsentlig del 

af EU-konkurrencereglerne. Selvom bl.a. Chicago-skolen holdning om, at reguleringen af 

konkurrenceretten er unødvendigt, må det på baggrund af behovet herfor, som fremlagt i 

afhandlingens økonomiske kapitel, alligevel anses for nødvendig. Forbrugernes tryghed og 

retfærdighedsfølelse bør derfor sikres ved regulering.  

Afhandlingens anbefalinger har til formål at forbedre retstilstanden i forhold til de nævnte 

problematikker. Derudover har hensigten med anbefalingerne været at belaste virksomhederne 

mindst muligt sammenholdt med en øget forbrugerbeskyttelse tilsigtes. Dette hensyn skyldes bl.a., 

at yderligere regulering bør være efficient, hvis det skal fuldføres. 

Anbefalingerne er udledt af afhandlingens økonomiske analyse sammenholdt med en komparativ 

analyse af udvalgte medlemslande. Dette har resulteret i et anbefalet anmeldelsessystem, som 

reducerer sandsynligheden for moral hazard hos virksomhederne, hvor dette samtidig er 

proportionalitet med den administrative byrde, konkurrencemyndighederne og virksomhederne vil 

pålægges. For at afholde virksomheder med en konkurrencemæssig relation fra at skade 

forbrugervelfærden mod f.eks. prisforhøjelser, skal reguleringen herved pålægge virksomhederne 

eventuelle tilsagn før gennemførsel eller forhindre disse helt. Dette skal bidrage til at situationer, 

som udledt i de spilteoretiske afsnit, undgås.  

Afhandlingens skal således anbefale, at kommissionen eller andre konkurrencemyndigheder 

tilskrives beføjelse til at undersøge og vurdere ikke-kontrollerende minoritetsaktieposterhvervelser. 

Dette vil være effektivt, da et af de primære formål med konkurrenceretlig regulering, er at 

forhindre konkurrencebegrænsende adfærd. Principperne og formålene med TEUF art. 101 og 102 

samt fusionskontrolreglerne bør altså overføres til et kontrolsystem for minoritetsaktieposter. 
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Appendiks: 

Appendiks 1 
 

 

Appendiks 2 
Mellemberegninger af outputs: 
 
Outputs uden minoritetsaktieposten: 

𝑆1 = (𝑆æ lg ikke, 𝑃 ↑) = (50 ∗ 10) − (0 ∗ 10) = 500 

𝑆2 = (𝑆æ lg ikke, 𝑃 ↑) = (1000 ∗ 1) − (100 ∗ 10) = 0 

𝑆1 = (𝑆æ lg 𝑖𝑘𝑘𝑒 , 𝑃 =) = (0 ∗ 0) − (0 ∗ 0) = 0 

𝑆2 = (𝑆æ lg 𝑖𝑘𝑘𝑒 , 𝑃 =) = (0 ∗ 0) − (0 ∗ 0) = 0 

𝑆1 = (𝑆æ lg 𝑖𝑘𝑘𝑒 , 𝑃 ↓) = (0 ∗ 10) − (50 ∗ 10) = −500 

𝑆2 = (𝑆æ lg 𝑖𝑘𝑘𝑒 , 𝑃 ↓) = (1100 ∗ 1) − (100 ∗ 9) = 200 

Outputs, når erhvervelsen af minoritetsaktieposten gennemføres: 



Side 119 af 119 
 

𝑆1 = (𝑆æ lg, 𝑃 ↑) = (50 ∗ 10) − (0 ∗ 0) + (−0,25 ∗ 50 ∗ 10) = 375 

𝑆2 = (𝑆æ lg, 𝑃 ↑) = (1000 ∗ 1) − (100 ∗ 10) + (0,25 ∗ 50 ∗ 10) = 125 

𝑆1 = (𝑆æ𝑙𝑔, 𝑃 =) = (0 ∗ 0) − (0 ∗ 0) + (−0,25 ∗ 0 ∗ 10) = 0 

𝑆2 = (𝑆æ𝑙𝑔, 𝑃 =) = (0 ∗ 0) − (0 ∗ 0) + (0,25 ∗ 0 ∗ 10) = 0 

𝑆1 = (𝑆æ𝑙𝑔, 𝑃 ↓) = −(100 ∗ 10) − (0 ∗ 0) + (−0,25 ∗ 100 ∗ 10) = −1250 

𝑆2 = (𝑆æ𝑙𝑔, 𝑃 ↓) = (1100 ∗ 1) − (100 ∗ 9) + (0,25 ∗ (−100) ∗ 10) = −50 

 


